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DELONG, B.
Soni!asný stav vyulltf
rodn!m hospodáfstv!

dálkového
CSSR

průzkumu

Zemi! v ná·

Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990; str. 1-3
Charakteristika
organlzačnl
a materiálně
technické
základny
dálkového
prfizkumu
v CSSR. Informace
o hlav nich apUkaclch
dálkového
prfizkumu
v rfizných odvětvlch.
Analýza ekonomického
a společenského přlnosu u nejvýznamnějšlch
aplikacI. Současné
výVOjové tendence
a rozvojové
podmlnky
dálkového
prfizkumu.
.

772:528.711.18 Praha
KRJKOvA, A.
Termovlzn!
letecké
sn!máni
Prahy
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 3-6,
1 obr., 1 tab, lit. 9
Prvnl poznatky z termoviznlho
snlmánl určitých části
Prahy a hlavni zásady prováděni
těchto akcI. Možnosti využlvánl
tohoto zpfisobu k zlskávánl
dalšlch
Informaci pro sledováni tepelné situace ve městě a ke
kvalltatlvnlmu
posouzeni
tepelných
ztrát budov.

621.397:528.8
MARKO, F.
Vldeosystém
vyulívaný
v Slovenskom
stredlsku
dlal·
kového prleskumn
Zeme
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 6-8,
Ut. 6
Technické
parametre
vldeosystému
typu VHS firmy
Panasonlc
využlvnného
v Slovenskom
stredlsku
dlal·
kového prleskumu Zeme (SSDPZ). Postup snlmkovanla
s týmto zarladenlm.
ako aj nlektoré
oblasti využlvanla vldeozáznamov.

528.88:91
FERANEC, J.
OdaJe zlskué
met6daml dlalkového
prleskumu
Zeme
- zdroj geografických
InformácU
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 9-11,
1 obr., Ut. 6
.
Práca podáva
základné
charakteristiky,
ktorýml
sa
vyznačujú údaje zlskané met6d.aml dlalkového prlesku·
mu Zeme, a to prlestorovú,
spektrálnu.
rádlometrlckú
a temporálnu
rozllšovaciu
schopnost.
Ukazuje mož·
nostl Ich využltla v geografiI.

528.88:631.4
HRASKO, J. - KOL~NY, M - SÚBERT. A-._
Vyullvanle
dlalkovtího
prleskumn
Z.m •• ,.•.• p ••••• ".
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 12-14,
4 9br., Ut. 13
Praktický
prlklad využltla leteck~ch
snlmok prl ma·
povanl píld. Metodika je zameraná
na presnejšle
ma. pové zachytenle
kontrastných
píldnych predstavltelov
a všeobecné
heterogenity
píldneho krytu.

528.88:631.6
KOLAR, J. - FERANEC, J.
Metodické
aspekty Identlfikácie
zmlen vyulltla
krajiny apllkáclon
multltemporálnej
analýzy obrazových
zbnamov
drollce LANDSAT 5
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 15-17,
2 obr., 3 tab., lit. 8
Možnost! Identlflkácle
zmlen forlem využitla
polno·
hospodárskej
krajiny apltkáclou multltemporálnej
ana·
lýzy obrazových záznamov družice LANDSAT 5, z 26. 4.
1987 a 12. 4. 1988. Ako experimentálne
územle je
zvolená južnA čas! Podunajskej
nlžlny.

528.87:634.0
STOKLASA, M. -. BUMBALEK, J.
Klasifikace
polkozenl
lesnlch porosti
z kosmických
snlmkl LANDSAT.TM
Geodetický a kartografický
obzor, 36.1990, str. 18-19
Středisko
dálkového
prfizkumu
:Země vyvljl ve spolupráci
s Ústavem
pro hospodářskou
úpravu
lesfi
v Brandýse nad Labem technologU zpracováni
dlgltálnich kosmických
snlmkfi pro Identlflkacl
poškození
lesfi Imisemi. Výstupem jsou tematické fotomapy v mě·
řltkách
1:50000-1:200 000 vyhotovené
z předloh vytvořených
počltačem.

528.88:628.1
SVOMA. J. - VCISLOVA, B.
Poulitl metod dálkového
prl1zkumu Zemi! při vyhle·
dádn!
a ochrani! podzemn! vody
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 19-21,
lit. 7
Pro optlmálnl
lokalizaci hydrogeologlckých
vrtfi byly
využity výsledky fo to Interpretace
tektonlky
z družlcových a leteckých
snlmkii. Metoda detekce znečištěni podzemnlch
vod je založena na změnách vegetace
zachycovaných
na spektrozonálnlch
leteckých
sním·
clch.

528.88:574
FAIMAN, Z.
Aplikace
dálkového
průzkumu
Zemi! v ochrani! pfl·
rody
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, str. 22-24,
lit. 8
Pracovnlnáplň
vědeckore.allzačnlho
sdruženl Výzkumného ústavu zvukové, obrazové
a reprodukčnl
techniky v Praze
a Státnlho
ústavu
památkové
péče
a ochrany
přlrody v Praze v oblasti využiti metod!
dálkového
prfizkumu Země lDPZj v ochr,aně přlrody.
Stručný
přehled
použlvaných
snímkových
prvotnich
a odvozených
materlálfi.
Praktické
přlklady
použiti
materlálfi
DPZ pro účely ochrany
přlrody a památkové
péče.
Předpoklady
dalšího
rozvoje využlvánl
materlAlfi DPZ pro potřeby resortu ministerstva
kultury CSR.

528.8: (574:002)
NEUMANN, J.
Soai!asné leolnformačnl
systémy a jejich vztah k dálkovému prbkumu
Země
~odetiCkf
kartografický
obzor, 36, 1990, str. 24-27,
I1t. 6
!dentlflkujl
se rozhodujlcl
světové rozvojové trendy
geolnformačnich
systémii a současná I výhledovtl úloha dálkového
prfizkumu
Země pří formováni
a aktualizaCI databázi těchto systémfi I při jejich zásadnl
koncepčnl
přestavbě.
Přlpomlná
se zaostávánl
československého
vývoje v této oblast! a nezbytnost
jeho
překonánI.
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COBp8M8!tHoe
COCTOJlHHe Hcnonb30B8HHJI AHCT8H'
qHoHHoro 30HAHpOBBHHJI 3eMnH B H8pOAHOM X03·
J1MCTBe4CCP

RneToAHllecKH8 acn8KTbI HA8HTHepHK8qHH HSM8HeHHM
B Hcnonb30B8HHH naHAUlBCIJTa nocp8ACTBOM npHM8'
HeHHII MynbTHT8MnOpanbHOrO aHanH3a sanHceM H30·
CSpalK8HHMcnyrHHKa "J1AH,ll,CAT·S"

reOAe3H'leCKHH
1990, CTp. 1-3

KOJ1AP>K, ft -- $EPAHEU,

H

KapTorpaCPH4ecKHH

0630p,

36,

XapaKTepHcTHKa opraHH3al.l •••oHHoH ••• MaTep •••anbHo,
·TexH •••4ecKoH 6a3bl A•••CTaHl.IHOHHOro 30HAHpoBaHHSI
3eMnH B lICCP. HHcpopMal.l"'SI 06 OCHOBHblX np"'MeHeHHSlX AHCTaHl.I•••OHHbIX •••ccneAoBaHHH B pa3n •••4Hblx
06nacTSlx. AHanH3 3KOHOM•••4eCKoro H o6UlecTBeHHoro 3cpcpeKTa B HaH60nee
3Ha4HTenb' :blX 06nacnlx
np •••MeHeHHH. COBpeMeHHble HanpE'311;lH•••ll ••• ycno·
BHll pa3B •••T•••SI AHCTaHl.IHOHHoro 30H~HpoBaH"'SI 3eM·

n•.•.

722.528.711.18
KPTKOBA,

reoAe3H4ecKHH
1990, CTp 3-6,

36,

B03MOlKHOCTH "'AeHTHcp"'KaI.lHH H3MeHeHHH CPOpM
Hcnonb30BaHHll cenbcKox03S1HcTBeHHblx yroAHM no·
cneACTBOM npHMeHeHHSI MynbTHTeMnopanbHoro
aHa·
nH3a 3anHceH H306palKeHHM co cnyrHHKa "J1AH,ll,·
CAT-5" C 26. 4. 87 H 12. 4. 1988 r. B Ka4eCTBe HC'
cneAyeMoH TeppHTopHH H36paHa IOlKHall 4aCTb npH'
AYHaHcKoM HH3MeHHOCTH.

CrOKJ1ACA,
no T8nnoBoMY npH3H8KY

••• KapTorpaCPH4ecKHH
1 p"'c., 1 Ta6., nHT. 9

0630p,

36,

nepBble pe3ynblaTbl n03HaHHH a3pocbeMKH onpeAe·
neHHblX llaCTeH npar ••• Ha OCHOBaHHHTennOBoro np •••·
3HaKa H OCHOBHble np"'Hl.IHnbl npOBeAeH •••SI 3THX
MeponpHSlT",H. B03MOlKHOCT... Hcnonb30BaH •••ll 3Toro
cnoc06a AnSI nonY4eH •••SI AanbHeHweH HHcpopMal.l••••••
np... cnelKeHH... TennoBoH cHTyal.lHH B ropoAe H Ka·
4ecTBeHHoH Ol.leHKH TennOBblX nOTepb 3ABHHSlMH.
621.397.528.8
MAPKO,

reoAe3H4ecK •••H H KapTorpacp •••4ecKHH 0630p,
1990, CTp. 15-17,
2 P"'C., 3 Ta6., n"'T. 8
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Proho

A.

A3pOCHHMKH npBrH

ft

$.

M. -5YM5AJ1EK,

lil.

KnaccHepHKaqHII
nOBp8lKA8HHII neCHblX
no KOCMHII8CKHMCHHMKaM J1AH,ll,CAT.TRn
reoAe3H4ecKHM
H
1990, CTp. 18-19

KapTorpacpH4ecK"'H

MaCCHBOB
0630p,

36,

UeHTp AHCTaHl.IHOHHOro 30HA"'poBaH •••ll 3eMnH pa3pa6aTblBaeT B COTpYAH"'4ecTBe C IIIHcTHTYToM perynHpoBaHHll X03S1HcTBeHHoro Hcnonb30BaH •••ll neCOB
B r. 5paHAblc HaA 3nb60H TeXHonorHIO 06pa60TK'"
l.IHCPPOBblXKOCMH4eCKHX CHHMKOB C l.IenblO HAeHTH'
cp•••Kal.l•••H nOBpelKAeHHSI neCOB HMHCCHSlMH. Pe3ynb.
TaTOM 06pa60TKH
SlBnlllOTCll TeMaTH4eCKHe cpOTO·
KapTbl B Macwra6e OT 1 : 50 000 01101: 200000, H3roTOBneHHble Ha OCHOBaHHH MaTepHanOB, nonY4eHHblX
B pe3ynbTaTe 06pa60TKH Ha 3BM.

BHA8OCHCT8MB, npHMeHlI8M8J1 B U8HTp8 AHCT8HqHOH· ,
Horo 30HAHpOBBHHJI 3eMnH CnOB8KHH
reOAe3H4eCK"'H
1990, CTp. 6-8,

li
KapTorpacpH4eCK"'H
nHT. 6

0630p,

36,

TexHH4ecK •••e napaMeTpbl B"'AeOC•••CTeMbl THna VHS
CPHpMbl "Ponasonic"
Hcnonb3yeMoH B UeHTpe AHC'
TaHl.IHOHHoro
30HA"'poBaHHSI
3eMn...
CnoBaKHH
(U,lJ,33C).
npol.lecc
CbeMKH nocpeAcTBoM
3Toro
YCTpoHcTBa, HeKoTopble 06nacTH Hcnonb30BaH •••SI BHAe03an •••ceA.
528.88.91
$EPAHEU,
jI.
,ll,8HHbl8, nonylleHHble
MeTOA8MH AHCT8HqHoHHoro
30HAHpoBaHHII 38MnH - HCTOIIHHK r8orp8epHllecKoM
•••HepopMaqHH
reoAe3H4ecKHH
1990, CTp. 9-11,

••• KapTorpacpH4ecKHH
1 pHC., nHT. 6

0630p,

528.88:631.4
10. -

KOJ1EHbl,

M. -

WY5EPT,

A.

Hcnonb30BBHH8
AHCT8HqHOHHoro.
32~poBaHN~-3eMnH B nOllBOBeA8HHH
.~•.'~"-" .
reOAe3M4ecKHH
H KapTorpacpH4ecK •••H
19~0. GTp. 12-14,
4 p",c., n"'T. 13

0630p,

ft -

BlIHC/lOBA,

5

npHM8HeHHe MeTOAoB AHCTaHqHoHHoro 30HAHpoBa·
HHII 3eMnH npH BblHCKHBaHHH H oxpaHe rpYHTOBblX
BOA
reOAe3H4eCKHH ••• KapTorpaCPH4eCKHM
1990, CTp. 19-21,
nHT. 7

0630p,

36,

C l.IenblO onTHManbHoH nOKanH3al.lH••• rHAPo-reonorH'
4eCKHX CKBalKHH 6blnH Hcnonb30BaHbI
pe3ynbTaTbl
cpoToHHTepnpeTal.l ••••••TeKTOHHK... no a3po, ••• KOCMH4eCKHM CH•••MKaM. MeToA 06HapYlKeHHSI 3arp1l3HeH •••SI
rpYHToBblX BOA OCHOBaH Ha ~3MeHeHHSlX paCTHTenb·
Horo nOKpOBa, OTpalKeHHblX Ha cneKTp030HanbHblX
a3pOCHHMKax.

36,

Pa60Ta npeAocTaBnSler
OCHOBHble xapaKTep",cT"'K"',
KOTOpbIM'" OTnH4alOTCll AaHHble A•••CTaHl.IHOHHOro
30HAHpoBaHHll 3eMml, a HMeHHO npocTpaHcTBeH'
HYIO, cneKTpanbHYlO, paAHoMeTpH4ecKYlO pa3pewalO'
UlYIO cnoc06HoCTb ••• pa3pewalOUlYlO cnoc06HoCTb no
BpeMeH.... nOKa3blBaeT Ha B03MOlKHOCT... HX Hcnonb·
30BaH •••SI B reorpaep ••••••.

rPAWKO,

528.88.628.1
WBOMA,

36,

npHMep npaKTH4ecKoro •••cnonb30BaHHll a3pocH •••MKa
npH COCTaBneH...... KapTbl n04B. MeToA •••Ka HanpaBneHa Ha 60nee T04Hoe pa3n •••lI •••e Ha KapTe pa3nH4·
HblX B"'AOB n04B ••• Bce06UleH reTeporeHHH n04BeH·
Horo cnoSl.

528.88:574
$AIiIMAH,

3.

npHM8HeHH8 AHCT8HqHoHHoro 30HAHpoBaHHII 38MnH
B o6naCTH oxpaHbI npHpOAbl
feoAe3H4ecKHH
H KapTorpacpH4ecK"'H
1990, CTp. 22-24,
n"'T. 8

0630p,

36,

COAeplKaHHe
HaY4Ho·peanH3al.l •••oHHoro
06beA"'HeHHSI IIIccneAoBaTenbcKoro
HHcT•••TYTa 3BYKOBOH, "'306pa3HTenbHOH H penpOAYKl.I •••OHHOH TeXHHK... H rocy·
AapCTBeHHoro
HHCTHTYTa oxpaHbl
naMSlTHHKOB •••
oxpaHbl npHpOAbl B r. npara B 06naCTH Hcnonb30Ba·
H~SI-MeTOAOB A•••CTaHl.IHOHHoro 30HA"'POBSHHlI 3eMnH
(,ll,33J C l.IenblO OXPSHbl npHpOAbI. KpaTKHM nepe4eHb op •••r"'HanOB KOCM•••4eCKHX CHHMKOB H epoTOAO'
KYMeHTOB C MarepMslloe KOOMH<f8ClCHXCbeMOK.npH'
Mepbl np •••MeHeHHlI MaTepHanoB ,&33 Anll l.IeneH
oxpaHbl
npHpoAbl
••• naMSlTHHKOB. npeAnocblnKH
AanbHeHwero pS3BHT•••SI •••cnonb30BSH •••ll MaTep •••anoB
,ll,33 AnSI HYlKA BeAoMCTBa M•••HHCTepCTBa KynbTypbl
lICP.

Geodetickt a kartografickt
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roi!nik 36/78, ~99D, i!1slo 1
1

Současný stav využití dálkového
průzkumu Země v národním
hospodái'ství ČSSR

Ing. Bo!'ivoj Delong. CSc .•
sekretá!' Koordinaění rady
pro dálkový průzkum Země.

(:úGK

Koncem roku 1988 předložila KoordinačIÚ rada pro
dálkový průzkum Země vládě ČSSR po projednání se
zainteresovanými resqrty zprávu o využití dálkového
průzkumu Země v čs. národním hospodářství. Zpráva
charakterizuje současný stav organizační, kádrové,
materiálně technické i technologické základny dálkového průzkumu v ČSSR a hodnotí úroveň jeho kom'dinace. Dále informuje vládu ČSSR o hlavních aplikacích dálkového průzkumu v odvětví zemědělství, lesJúho a vodního hospodářství, geologie, paliv a energetiky, geodézie a kartografie, kultury, ve sféře národních výborů, při ochraně životIÚho prostředí a při
dokumentaci kalamitních situací. U nejvýznamnějších
aplikací zpráva analyzuje ekonomický a společenský
přínos dálkového průzkumu. V souvislosti s tím zpráva
ukazuje, že nejpřínosnější informačIÚ potenciál dálkového průzkumu spočívá v monitorování a prognózov~íní fyzického stavu území, jeho přírodních zdrojů
a životIÚho prostředí. Z požadavků posledních let
zpráva odvozuje hlavIÚ vývojové tendence dálkového
průzkumu a specifikuje jeho rozvojové podmínky.
Předložené pojednáIÚ charakterizuje
aktualizovaný
obsah uvedené zprávy a výsledky jejího projednáIÚ ve
vládě ČSSR.
2. Základna

dálkového pr"ji.zkumu

Organizační základna dálkového průzkumu
Země
v ČSSR jc v podstatě dobudována a zahrnuje 18 nesamostatných pracovišť, rozmístěných většinou v hlavIÚch uživatelských oborech dálkového průzkumu, tj.
zemědělství, lesnictví, geologie, ochrana životIÚho
prostředí, geodézie a kartografie. Kádrovou základnu
těchto pracovišť tvoří kolem 170 odborných pracovníků, z nichž cca 80 % představují odborruci s vysokoškolským vzděláIÚm více než 10 oborů. Náplň sledo·
vaných pracovišť je převážně orientována na vědecko.
výzkumnou a vývojovou činnost a na vypracování
perspektivních aplikací dálkového průzkumu v uživatelských oborech. ProvozIÚ a koordinačIÚ činnost,
zaměřená na konkrétní služby uživatelům dálkového
průzkumu, tvoří část náplně 9 pracovišť.
Materiálně technická základna čs, pracovišť pro
dálkový průzkum Země je reprezentována přístrojovou
technikou v úhrnné hodnotě kolem 70 mil. Kčs, z nichž
cca 30 % připadá na dovoz z nesocialistických zemí,
asi 60 % na dovoz ze socialistických zemí, hlavně
z NDR, a kolem 10 % tvoří technika čs. provenience.
Vezmeme-li v úvahu též náklady na vybaveIÚ letecké
speciální jcdnotky pro dálkový průzkum ve smyslu
usnesení vlády ČSSR č. 88/1984, pak rozsah investic
do rozvoje dálkového průzkumu Země V' ČSSR pře-
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kročil již 110 mil. Kčs a má tendenci dále růst. Na
jednoho odborného pracovníka v dálkovém průzkumu
připadá investičIÚ vybavení v hodnotě téměř 650 tis.
Kčs. Protože náklady na investiční rozvoj dálkového
průzkumu jsou značně vysoké a ve velkém objemu
mají devizový charakter, je nutné, aby Koordinační
rada nadále věnovala pozornost skutečnému stavu využívání disponibilní techniky a podle toho koordinovala její další nákup.
V zájmu koordinace získáváIÚ kosmických snÍJnků
KoordinačIÚ rada po projednání vydala v roce 1987
Pravidla pro požadování, financování, objednávání,
evidenci a využí .••.
áIÚ západIÚch kosmických sIÚmků.
Lze konstatovat, že tato oblast koordinace fungovala
v uplynulých letech celkem uspokojivě. Bylo zjištěno,
že rozsah fondu aerokosmických materiálů území
ČSSR, které jsou k dispozici na čs. pracovištích pro
dálkový průzkum Země, charakterizuje
přes 550
sovětských a kolem 130 amerických kosmických
sIÚmků včetně jejich odvozenin a přes 20 000 leteckých průzkumových sIÚmků v celkové hodnotě přes
10 mil. Kčs. Je samozřejmé, že pro operativIÚ účely
jsou tyto snímky většinou již neaktuální a vyžadují
stálou obnovu.

V létech 1986-1989 bylo využití dálkového průzkumu
Země pro národohospodMské účely převážně zaměřeno
na odvětví zemědělství, lesního hospodářství, geologie
a na ochranu životlúho prostředí. V uvedeném období
nastal rozvoj zejména leteckého dálkového průzkumu
území ČSSR, jehož roční objem dosahoval kolcm
8000 SIÚmků na ploše téměř 10 000 km2• Postupně se
však měnila jeho struktura v tom smyslu, že výrazně
rostl objem operativního leteckého průzkumu na úkor
méně operativního
multispektráhúho
snímkování.
Požadavek rychlých a pohotových informací o fyzickém stavu území S6 tak prosazoval proti požadavku
informací s větší vypovídací hodnotou. Rovněž využití
kosmických sIÚmků doznalo růstu při sledování velkoplošných jevů.
V zemědělství, které je nejvýznamnějším uživatelem dálkového prů21kumu Země, se hlavní úsilí soustí'edilo na operativní letecký průzkum vybraných
zemědělských závodú a zkušebních agropolygonů
pomocí barevného televizlúho videosystému. Touto
cestou byly získány informace o úrovni vy\lžívání
půdního fondu i kvalitě agrotechnických opatí'ení,
umožňující operativní řízení technologií rostlinné výroby. Použitá metoda dovolila během vegetačního
cyklu hodnotit stav a hustotu porostů, zejména
obilovin, vynechávky pri jejich setí a chemickém
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ošetření, diference v jejich dozrávání a v půdní vlhkosti, způsob a kvalitu práce mechanizačních prostředků a podle potřeby rozhodovat o nápravných
opatřeních. Podle odhadu Okresní zemědělské správy
v Gottwaldově je ekonomický přínos využití videosystému charakterizován zvýšením hrubého produktu
rostlinné výroby u obilovin o 300 Kčs!1 ha. Kromě
toho byly v zemědělství využívány i letecké multispektrální snímky pro kontrolu organizace půdního
fondu, pro hodnocení účinnosti melioračních opatření
a pro sledování dynamiky erosních jevů.
V odvětví lesního hospodářství se hlaVlúm aplikačlúm polem dálkového průzkumu Země stalo využití
leteckých i kosmických multispektrálníchsnímků
pro
zjišťování zdravotního stavu lesních porostů, zejména
jehličnatých. Speciální technologií jsou multispektrální
snímky počítačově analyzovány a zpracovány ve
formě fotomap, zobrazujících názorně v kontrastních
barvách několik stupňů poškození lesních porostů od
zdravého až po mrtvý les. Pomocí kosmických snímkú
lze tímto způsobem vyhodnocovat zdravotní stav lesů
v rozsáhlých oblastech, přičemž náklady na tento
pruzkwn jsou několikrát nižší než náklady spojené
s pochůzkou v terénu a činí 0,80 Kčs!1 ha. Navíc jsou
výsledky dálkového prúzkumu mnohem objektivnčjší
a pohotovější a svým komplexním pojetím představují novou kvalitu. V současné době se. provádí
vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů na
?ázi kosmických snímkú Landsat TM pro celé území
CSR. Výsledky získané tímto vyhodnocením budou
využity nejen pro řízení a plánování těžebních prací,
ale i pro realizaci opatření k ochraně životního prostředí. Uvažuje se, že toto kosmické monitorování se
bude opakovat ve čtyřletých cyklech.
V resortu geologie se využití dálkového prúzkumu
Země v uplynulých létech koncentrovalo na letecký
prúzkum území speciální radiolokační aparaturou,
pracující v mikrovlnné oblasti spektra. Ve spolupráci
se sovětskou expedicí a s využitím sovětské letadlové
laboratoře bylo provedeno radarové snímkování celého
území CSSR, které je dokumentováno radarovými
snímky v měřítku 1 : 100000. Předběžné výsledky
geologické interpretace ukazují, že radarové snímky
v kombinaci s kosmickými a leteckými multispektrálními snímky jsou významným prostředkem geologického průzkumu a dovolují upřesnit průběh strukturálně geologických linií i lokalizací vrtů. Na základě
zkušeností bylo zavedeno metodické opatření, že před
zahájením terénního geologického průzkumu a vrtných prací musí být vyhodnoceny disponibilní aerokosmické materiály zájmové lokality a provedena
jejich geologická interpretcae.
Kontrola a ochrana životního prostředí metodami
dálkového průzkumu Země byla hlavním obsahem
experimentu, zaměřeného na zjištění stavu antropogenního znečištění ovzduší na území ČSSR. Experiment se uskutečnil na podzim roku 1987 .z rozhodnutí
předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (SKVTIR) ve spolupráci čs. a sovětských organizací a s využitím sovětské letadlové laboratoře. Cílem experimentu bylo zjistit stav znečištění
ovzduší v oblastech průmyslových aglomerací Praha,
Ostrava a Bratislava a popsat pi"enos škodlivin přes
hranice s NSR, Rakouskem, PLR a MLR. Během
cxperlmcntu byla měřcna koncentrace hlavních škodli-

vých látek v různých letových hladinách atmosféry
i na pozemních stanicích a současně bylo území CSSR
snímkováno ze sovětských družic. Náklady na realizaci
experimentu činily kolem 0,9 mil. Kčs. Hla'vní cíl
experimentu byl splněn a jeho konkrétní výsledky
byly předány SKVTIR k dalšímu využití.
K uživatelům dálkového prúzkumu Země patří
i další resorty. Organizace resortu paliva energetiky
požadují materiály leteckého průzkumu těžebních
oblastí s velkým důrazem na jejich maximáhú pohotovost. Odvětví vodního hospodářství uplatnilo požadavky na dálkový
prúzkum
Podunajské
nížiny
v souvislosti s výstavbou vodního díla GabčíkovoNagymaros. Resort kultury soustřeďuje své požadavky
na letecký prúzkum chráněných krajinných oblastí.
Resort geodézie a kartogeafie využívá materiálů
leteckého i kosmického pruzkumu pro tvorbu a obnovu
map. Lze konstatovat stálý zájem národních výborů
o využití dálkového prúzkumu pro územně plánovací
činnost. V několika případech sc dálkový průzkum
osvědčil jako metoda operativní dokumentace kalamitních situací, vyvolaných záplavami a sesuvy
púdy.

Intenzívní rozvoj aplikací dálkového prúzkumu Země
v CSSR vyzvedl v posledních létech do popředí požadavek maximální operativnosti
a pohotovosti
poskytovaných informací. Zvlášť dúrazně je tento
požadavek uplatňován v odvětví zemědělství, lesního
hospodářství, paliv a energetiky a při všech kalamitních situacích. Ze zahraničních zkušeností je známo,
že pro operativní řízení dynamicky se vyvíj3jících
jevů a procesů, jako je např. zrání zemědělských plodin, má informace stará 5 dnů jen 20 % púvodní
hodnoty. V těchto případech využívání kosmického
prúzkumu již nevyhovuje z hlediska pohotovosti
a podrobnosti informací a vývoj se orientuje v celosvětovém měřítku na operativní letecký prúzkum.
Požadavky maximální operativn9sti nemůže uspokojovat ani velkoplošný letecký prúzkum, prováděný
v CSSR pro řadu významných aplikací složkami ministerstva národní obrany centralizovaně a tudíž
s nižší operativností. Za této situace vzniká potřeba
umožnit ve vybraných resortech vybudování vlastní
technické základny operativního leteckého prúzkumu,
která by dovolovala pohotové pořízení, okamžité
zpracování, rychlé vyhodnoce1Ú a bezprostřední využití sledovaných informací z poměrně malých lokalit
(např. 1 zemědělský závod). Pro uplatnění tohoto
trendu má CSSR dobré předpoklady v technické
oblasti v podobě ultralehkých letadlových nosičů,
např. typu Vivat. Je však třeba vytvořit předpoklady
v oblasti normativně právní, tj. zjednodušit povolování leteckého snímkování úze11ÚCSSR a racionalizovat utajování leteckých snímků s ohledem na současné možnosti kosmického průzkumu. První kroky
v tomto směru byly učiněny počátkem roku 1989, další
se připravují.
Vedle aplikací dálkového průzkumu s požadavkem
maximál1Ú operativnosti dochází dále k jeho rozšiřování do náročnějších a ekonomicky přínosnějších
oblastí, ve kterých je hlavní důraz kladen na kvalitu
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pořizování a zpracování aerokosmických materiálů.
Ukazuje se, že jen nejvyšší kvalita je předpokladem
vysoké efektivnosti dálkového průzkumu. Požadavek
kvality znamená v etapě pořizování dat plně využlvat
výkonové parametry snímacích aparatur a v etapě
zpracování dat uplatňovat technologické poznatky,
zajišťující jednoznačnou interpretaci sledovaných jevů.
Avšak kromě těchto technologických opatření, která
lze realizovat bez investičních nároků, se ukazuje
potřeba rozšíření technické základny zpracovatclského
procesu o vyvolávací automaty pro barevné a speciální
fotografické materiály. Vláda ČSSR byla informována
o nutnosti nákupu takových zařízení ze západních
zemí.
Řada aplikací dálkového průzkumu v hlavních uživatelských odvětvích se opírá o využití kosmických
informací, a to jak v podobě fotografických snímků,
tak zejména obrazových záznamů na magnetických
médiích. Jejich přísun do ČSSR od sovětských i od
západních agentur není dosud pravidelný a neodpovídá
potřebám. Uživatelé signalizují potřebu zajistit periodické dodávky kosmických snímků tak, aby pokrývaly celé území ČSSR alespoň jednou do roka a byly
volně k dispozici všem zainteresovaným resortům.
V této souvislosti zasluhuje pozornost návrh sovětské
organizace Glavkosmos vybudovat na území ČSSR
pozemní stanici pro příjem a prvotní zpracování
operativníeh kosmických informací ze sovětské průzkumové družice Kosmos 1939, vypuštěné v dubnu

1988. Posouzení tohoto návrhu však zatím vyžaduje
vyjasnit řadu technických, ekonomických i organizačlúch otázek, které jsou předmětem současných čs.-sovětských jednání.

Dosažený stav využití dálkového průzkumu Země
v čs. národním hospodářství potvrzuje jeho efektivnost při získávání informací o fyzickém stavu území,
jeho přírodních zdrojích a životním prostředí. Kromě
toho dálkový průzkum přispěl k objektivizaci a racionalizaci poznávací a rozhodovací činnosti v řadě odvětví. Konkrétní ekonomický přínos prokazují jeho
aplikace zejména v zemědělství a v lesním hospodářství, avšak ve všech aplikacích osvědčil svou vyšší
objektivnost, přesnost, komplexnost a nezřídka i pohotovost ve srovnání s tradičními metodami průzkumu
území.
Zpráva o využití dálkového průzkumu Země v čs.
národním hospodářství výše uvedeného obsahu byla
zařazena na pořad jednání vlády ČSSR dne 26. ledna
1989 jako materiál pro informaci členů vlády. Předloženou zprávu vláda ČSSR vzala na vědomí bez připomínek s tím, že očekává do 30. září 1990 další zprávu
spolu s návrhem celostátní koncepce rozvoje dálkového průzkumu Země do roku 2005 včetně návrhu
opatření.
Do redakce došlo: 8. 8. 1989

RNDr. Alena Krtková, CSc .•
Geodetický a kartografický podnik
Praha. s. p.

Všechny objekty na Zemi o teplotě vyšší,než je teplota
absolutní nuly,emitují elektromagnetické záření všech
vlnových délek. Intenzita tohoto záření je určena
teplotou a vyzařovací schopností povrchu objektu.
Většina pozemských objektů vyzlj.řuje s maximální
intenzitou v tzv. termální infračervené oblasti spektra.
Z důvodu omezené propustnosti tohoto záření atmosférou jsou k dispozici spektrální pásma A. = 2-4,5 !-lm
(krátkovlnné) a A. = 8-12!-lm (dlouhovlnné). Pro
účely dálkového průzkumu Země je preferováno pásmo dlouhovlnné s výrazně nižší absorpcí záření těchto
vlnových délek.
Objekty se zahřívají působením slunečního záření,
jehož tok se periodicky mě1Ú s časem. Jelikož denní
průběh teplot je obecně pro každý objekt jiný (pod-
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11Úněný jeho charakteristickými
fyzikálními vlastnostmi), vytváří se na zemském povrchu složité, časově
proměnné teplotní pole, jehož teplotní kontrasty mezi
objekty jsou výslednicí působení řady faktorů. Jsou.
to zejména tepelné vlastnosti materiálů, fyzikální
vlastnosti povrchových vrstev objektů a okamžitý
stav atmosféry [1]. To vše způsobuje, že interpretace
termálních infračervených obrazů zemského povrchu
není přímočarou a jednoduchou záležitostí. Nejkomplikovanější je vyhodnocování obrazu území s hustě
uspořádanými prvky, se značnou vertikální členitostí.
S tím se setkáváme u termálních obrazů městských
aglomerací. Správná interpretace se proto neobejdc
bez součinnosti specialistů z různých oborů.
K získání termálního obrazu slouží termovizní
aparatura [2]. Infračervené záření od zemského povrchu přichází nejprve do skanerové jednotky (kame-
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napomáhá
chápání souvislostí mezi prostorovou
skladbou města a teplotními poměry jeho různých
částí.
Charakteristickým rysem klimatu velkých měst je
existence tzv. městského tepelného ostrova, který se
projevuje tím, že v centru města zpravidla pozorujeme
teploty o něco vyšší než na jeho okrajích a v jeho
okolí [6]. Je výraznější v zimním období. Vertikální
proudění teplého znečištěného vzduchu v centru pod.
poruje obvykle přísun chladného vzduchu z okolí do
centra. Podmínky pro provětrávání městského prosto.
ru a rozptyl znečišťujících příměsí jsou výrazně ovliv·
ňovány především výskytem přízemních a nízko
položených výškových in verzí teploty. Při jejich vzniku
může docházet v zimním období ke zvýšení koncen·
trace znečištění vzduchu. Tepelný ostrov mÍlŽe napo·
máhat vzniku této situace. Proto studium podmínek
jeho vytváření je jedním z nejzávažnějších úkolů
městské klimatologie. Ukazuje se, že v pražském údolí
Vltavy jsou podmínky pro vznik inverzí zvláště přízni.
vé. Na nasnímané území zasahuje pouze malá část
centrálního pražského tepelného ostrova [8]. Kromě
toho se zde vyskytují další teplé ostrůvky, např. prů.
myslová oblast Hostivaře, soubor provozoven Doprav.
ního podniku na Bohdalci, sídliště Jižní Město. Tzv.
"tepelný uliční kaňon" vzniká na frekventovaných
komunikacích sevřených hradbou vysokých domů,
které brání provětrávání ulice; pHkladem je část
třídy SNB. Naproti tomu louky, příměstská pole
a velká zahrádkářská kolonie Na slatinách představují
výrazná chladná. území [8].
Mčstská zástavba a značná vertikální členitost
Prahy vf'Tazně ovlivňují také proudění vzduchu;
dochází povětšinou k útlumu rycWosti proudělú, což
nepříznivě ovlivňuje provětrávání. Principiálně lze
termovizí zviditelnit větrné stíny za překážkami, viz
[5]. Tepelná bilance města a teplotní charakteristiky
jeho klimatu představují složitý komplex problémů;
letecké termovizní snímání umožňuje získat důležité
podklady k jejich řešení.

ryj, kde se převádí elektromagnetická energie záření
na elektronický videosignál. Ten je po zesílení přená.
šen na displejovou jednotku a zde je možné obraz
sledovat na malé obrazovce. Obrazy lze zaznamenávat
videorekordérem na magnetickou pásku a později
vyhodnotit na počítači.

2. Výzkum tepelných poměrů města
První zkušební termovizní snímání vybraných částí
města Prahy se uskutečnilo v roce 1985 ve spolupráci
s odborníky z lGiK OPOLiS z Varšavy. Při leteckém
snímání byla použita jejich termovizní aparatura
staršího typu, AGA THP1.Thermoprofile.
Skaner
snímá pruh území ve směru letu postupně po řádcích
kolmých k letové ose. černobílý termální obraz tohoto
území je při letu zaznamenáván na filmový pás. U tzv.
normálního termogramu se tmavými odstíny šedi
zobrazují objekty chladnější, světlými tóny teplejší
objekty. černobílý termální obraz je vhodný pouze
ke kvalitativnímu hodnocení.
Na základě zkušeností získaných v roce 1985 bylo
pak naplánováno další termovizní snímání se stejnou
aparaturou na rok 1987. Výběr lokality a termínu byl
proveden s ohledem na návrh Útvaru hlavního
architekta hl. m. Prahy. Jeho požadavkem bylo
zjis~~t rozložení teplotního pole města a příměstské
kraJIny na začátku léta. Ke snímání byla povolcna
jihovýchodní část Prahy na pravém břehu Vltavy
jakožto modelová oblast pro posouzení tepelných
pomčrů města. Najdeme zde všechny městské prvky,
charakteristicky se projevující svým infračerveným
vyzařováním: stará i nová obytná zástavba (sídliště,
staré činžovní domy, rodinné domky), oblast soustře·
děného průmyslu, rekreační oblasti (lesy, parky,
zahrádky, přehrada, rybníky).
Klima Prahy a jiných velkých měst je výrazně
ovlivněno antropogenní činností. Vyznačuje se řadou
zvláštností, týkajících se teplotního pole, proudění
vzduchu, vznikem mikroklimat v ulicích, v prostran·
stvích mezi domy apod. Pro plánování rozvoje města,
řešení urbanistických a ekologických problémú je
důležité poznat vazby mezi vytvářejícími se tepelnými
strukturami, příčiny jejich vzniku a vlivy rúzných
faktorů na tvorbu městského klimatu. PH této studii
je potřeba znát tepelné vlastnosti jednotlivých prosto·
rových i plošných elementů a jejich púsobení na
teplotu vzduchu. Termální infračervené zobrazení

Kamera

3. Tepelné ztráty budov
Postupné vyčerpávání dosavadních klasických zdrojů
energie nutí lidstvo k zavádění úsporných opatření.
Aby bylo možno efektivně šetřit energii, je důležité
lokalizovat zdroje zbytečných úniků. Ukazuje se, že
lctecké termovizní snímky jsou velmi užitečné k vy·

I

rok výroby
detektor
spe~tráln~ pásv~o citlivosti (/-lm)
CitlIvost ( C prx teplotě objektu 30°C)
rozsah měřených teplot (oC)
pracovní teplota
řádková frekvence (Hz)
počet elementů na řádek
použitý objektiv
šíře snímaného pásu území při výšce letu H
váhy kamery (kg)

~
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AGATHPl
Thermoprotlle

AGA 782 SWB

60. léta
In Sb
2-5,6
neuvedeno
-15 -;. 100
-15 -;. 35
16
neuvedeno
80°
1,68 H
16

1987
In Sb
2-5,6
0,1
-20 -;. 1600
-15 -;. 55
2500
100
20°
O,35H
1,6

I

I

Thermovision
880 LWB

1988
HgCd Te
8-;.12
0,07
-20 -;. 1500
-15 -;. 55
2500
170
20°
0,32 H
2,5
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výsledky mělv sloužit především k výzkumným účelilm. Z technických uhodit nebylo možnézajiš_ť()vat
pozemní měření. Byly odhaleny nevelké rozWly
v radiačních teplotách budov podobného typu. Nutno
však říci, že podmínky ke snímání nebyly zcela optimální - prosinec byl poměrně teplý. Na původních
černobílých obrazeoh je nutno odstíny šedi barevn~
kódovat, aby vynikly teplotní rozdíly. Na konferencI
bude možné uvést barevné diapozitivy z této akce
a jejioh interpretaci. V černobílém podání pro tento
časopis však barevné obrazy nejsou dostatečně reprezentativní, a proto je zde neuvádíme.

Obr.l Instalace termovizní aparatury Thermovision 880
ve vrtulníku M i-2
Z - zdroj-ke kameře, V - videorekordér, D - displejová jednotka, K - kamera s ochranným krytem zabudovaná v podlaze vrtulnuíku
Foto: Archív SDPZ

Letecké termovizní akce organizované v SDPZ do
konce roku 1988 umožnily získat první zkušenosti
a prokázaly užitečnost termálníoh obrazů při řešení
některých problémů. Na základě toho byla dovezena
v prosinci 1988 dlouhovlnná termovizní aparatura .._
Thermovision
880 LWB, výrobek ~,,;~;;~é fl.r:mY
hodnocování tepelných. ztrát tildo.!.. a ~od?
~:;a,~.
/~_ ÁparaiUfl1.f'c. vyznačuje vysokou
Přesné kvantitati~~
V'yhC~ní
je složitým proble·
teplotní rozlišovací schopností a výbornými pře~p?
"nA...,. n:;~né řešení této úlohy je vázáno na dodržení
klady ke sn!mání na velké v:t.dálenost~tl
Je
určitýoh - 'Pod1Pínek při termovizním
snímání, viz
počítačová vyhodnocovací jednotka. Firma dodávit
např. [3, ( 5]. :Oopornčuje se snímat v zimním období,
bohaté programové vybavení pro analýzu termálních
teplota 'Vzduchu má býť~!Uezí
0-6 oe, teplota
obrazů. V p!'vním pololetí roku 1989 proběhlo testozemského povrchu nad O oe, povrChy!llUsíbýt
suché,
vání aparatury v laboratoli, v terénu i vc vrtuhúku.
počasí nejlépe bez větru. vhodná je noční doba sní.
Aby bylo možno ji využít pro ternlOvizní snímání z
máníll(}bo alespoň obloha zakrytá mraky, aby se vrtulníku, byl v SDPZ konstrukčně vyřešen i vyhotominimalizoval 1'Ušivý vliv slunečního záření. Dále je
ven ochranný kryt aparatury,
který byl doplněn
nutné pozemně měřit současně se snímáním .?-al~L ·zrcaali:ún-pro ·svislé snímání. Kryt je pružně připevněn
parametry
přímo na testovanýoh
bu~ov~ch .. '~yt~
k nosnému rámu pro vrtulm'k Mi-2. Uplatnění letec~é
omezující faktory, zejména meteorologlCke, lImItU] I termovizní metody je velm irozmanité _ v geologu,
operativní využití leteok~ejsou:li
stavebnictví,
energetice, v zemědělství, ve vodním
podmínky optinuv.r!1-anemáme-li k dispozici příslušná
a-!6snJm hospodářství, v ekologii i jinde. V budouc.
pozemní dav~ můžeme posoudit tepelné ztráty střech
nosti ~:(;;l;.!llěříme nejen na aplikovaný výzkum. ale
budov pouze kvalitativně. I v tomto případě získává·
především na ~t\!!í ]!roblematiky podle požadavkú
me cenné informace. Termogram zobrazí okamžitý
institucí.
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Videosystém využívaný v Slovenskom
stredisku dial'kového prieskumu Zeme

1.
Úvod
----------~
___________________

Lektoroval:
Ing. Jan KolU, CSc.,
DPZ, FSv ČVUT v Praza

~2.V~:;.;;--,H,
-. :.-""'''.ret·"J.U ,-,;-.~:..
y _-,;_"a, _.~

~_____

Stále rall~úcepožiada ..•..
ky róznych rezortov r,á.rodného Pl'i vofbe nákupu video systému sme sa .: .._'li jednak
ekonomickými hfadiskami ale tiež podmienkotÍ prak.
hospodárstva na využívanie materiálov dialkového
prieskumu Zeme (DPZ) viedli k zriadeniu Slovenského tickej využitefnosti záznamov č(J najširším okruhom
strediska dialkového prieskumu Zeme (SSl)PZ), používatefov. V dobe n~kupu z dostupných videHktoré posobí v SSR od roku 1986. Rlavnou úlohou systémov Betnmax, Video 2000, U·matic a VRS sme sa
nakoniec rozhodli pre systém VRS. Roci z menova·
strediska je získavanie a spracovanie materiálov
DPZ. Zdroj mi informácií Slt zahraničné kozmické ných systémov nie je technicky najdokonale~ši, ekonolllické a praktické důvody tu prevý~m technickú
a domáce letecké materiály.
Časť leteckých materiálov stredisko vytvá.ra vias~· dokonalosť. V používatefskej.&ere je systém VRS
a jeho komponenty sú
nými prostriedkami v kooperácii s podnikom pre jednoznačne najro~ejšI
leteckú činnosť Slovair. Jednou z metóQ.zberu údaj ov 40stupné už aj na domácom trhu. Naproti tomu
napríklaa ouřiib';;~·G ,kvalitnejší a stabilnejší profesiov analógovej forme v SSDPZ, je snímanie krajiny
nálny systém U·matic je až d~f,n!l.sobne drahší. Po
videokamerou, Tento v DPZ nie tradičnÝ~cb
zvážení všetkých týchto okolností sme s~ rozhodli pre
~.á.znamumá v porovnaní s klasickým f~~ťl1flckým
:crny PA·
záznamom niektoré výhody, úle alFruvYhody. Hlav- nákup poloprofesionálneho VRS systému l•.
llými kladmi videozáznamu f,~ jeho iúzk~ cena a vyso· NASONIC. Zvolená zostava má snímaciu záznamovú
linku. fWk9Jl011 koncepdcu táto
. ká op.tJ~~Jlno§i.J:ryhQtvvenia.Záznam je možné sledo· l1-spr:!:~~"!~te!!::kú
zostava zodpovedá požiacj.n.vkámpoloprofesionálneho
~t už počas snímania v lietadle na kontrolnom mo~
malého videoštúdia smožnosťou mixáže troch video
tore, aleho bezprostredne po pristátí lietadla~mi.
1."kt ma' 'lie_~Y-·vy:c.llI:Uu
·r'-'~-~
vstupov, insert stríhu s exaktnou presnosťou jednej
T en t o ~a
l'U apnKaclácn vY!1l d ujúcÍch vefmi rýchly príBtup k informáciám, napr. ži- polsnímky. Systém tiež umožňuje stabilné nahratie
velné pohromy. Pri štúdiu záznamu je tento možné statickej snímky z digitálnej pamiite [3], (1)];._--1,-edykolvek zastaviť, resp. vrátiť spať. Nevýhodou
v porovnalú s fotografiou je jeho menšia rozlišovacia
schopnosť ~ zložit,á, álebo nákladná fixác~ ;;.;;,..ápiero.
,
dl'k
b ~..1~ __
1.
l'
v~ po, OZ, u a ~. m"Uz.:'UbJsla:~pírovatefnosf, .. Vo
Tvorí ju separátna videok'dmera WV· V3E s bohatým
s"\etc su zname skusen~'dt", využívaním videotechniky
"
, h Šk ,1'
•• lS
k
V
rUJmac
Vo Fínsku a Švédsku je vi. doplnkovým príslušenst.Nom. Základom snímacieho
~--.lt.t:J::";:mávie.
systému kamery sú tri snímacie elektrónky typu
aev".Y ;I'em ':;;ýUžívaný na dokumentáciu lesných poNewvicon. Svetetn.ý lúč je vychylovaný optickým
mstov ~o je vzhfadom na ich rozsiahlosť ekonomickej.
hranolom na jednotlivé snímacie elektrónky cez filtre,
~:'.:.,
alt; použitie leteckej fotografie [2]. Dobré výsledky
ktoré ho rozkladajú na separované signálové zložky
tiež dosahujú pri odhalovaní jedincov napadnutých
škodcami snímaním videosystémom pracujúcim v blíz. R, G, B. Kamera pracuje v televíznom štandarde
kom infračervellom pásme spektra. V USA sú známe CClR v norme PAL, s hustotou 625 čiar a s frekven.
aplikácie leteckého videosystému v urbanizme. Video- ciou 25 polsnímok za sekundu. Kvalitný objektív
systém zaznamenávajúci infračervenú časť spektra sa s polpalcovým bajonetovým prichytením a svetef·
tu využíva aj pri lokalizácii oblastí so zasolenými nosťou 1 : 1,4 má desaťnásobný ohniskový rozsahod
pódami [1], [4]. V spojení s počítačovým systémom je 8 do 80 mm. Maximálny zorný uhol kamery pri
videokamera používaná ako digitalizačné zariadenie ohnisku 8 mm je daný hodnotami 44 o v horizontálnom
smere a 34 vo vertikálnom smere. Pri snímaní ho
[6].
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reprezentuje napr. pri výške letu 400 m pá.s územia
široký 320 m. Približná mierka vzniknutého záznamu
je tu však okrem výšky letu aj funkciou velkosti
obrazovky použitého monitora. Clona je ovládaná
bud manuálne alebo clonovou automatikou. ReáJna
rozlišovacia schopnosťkamery je 570 riadkov v strede
obrazového polil.. Na kontrolu záznamu je určený
elektronický 1,5" čiernobiely prestavitelný hradáčik.
Tento je zároveň informačným centrom, prostredníctvom ktorého kamera informuje operátora o zara·
denej funkcii. Tiež upozorní na nedostatočný osvit,
alebo na malú kapacitu napá.jacieho zdroja. Dóleži.
tým doplnkovým zariademm kamery je generátor
popisu, ktorý umožňuje superPQnovať do záznamu
tózne alfanumerické informácie.
2.2 Záznamová

časť zostavy

Prenosný videorekordér Panasonic NV-180 Portable
je určený na záznam obrazu na palube lietadlového
nosiča. Je to videorekordér špeciálnej vylahčenej koni
štrukcie s NiCd napájacim zdrojom. Pri prepojens kamerou nahrávacim VTR klÍ,blomje funkcia nahrá.·
vania ovládaná. povelovým tlačitkom na kamere.
Videorekordér pracuje v televiznom štandarde CClR
a farebnej norme PAL. Pri transportnej rýchlosti
posunu pá.sky23,39 mm.s-1 dosahuje v strede obrazo·
vého polil.rozlišovaciuúroveň 240riadkov.
Súčasťou záznamovej časti je tiež farebný monitor,
ktorý už počas snímania na palube reprodukuje farebný signál z videorekordéra a okamžite signalizuje
pripadnú poruchu v zázname.
2.3 Spracovatelská

časť zostavy

Táto vznikla prepojemm separátnych pristrojov roznych výrobcov. Tvori však kompaktný celok, ktorého
jednotlivé komponenty boli vybraté na mieru Melu,
ktorému má slúžiť. Jej hlavnou funkciou je vytvorenie
kvalitnej použivatelskej kópie originálneho archivneho
videozáznamu s odstránenim šumov, stabilizáciou
obrazu a s pripadnými farebnými korekciaIni.
Základ zostavy tvoria dva štúdiové videorekordéry
Panasonic :NV-8500,ktoré sú ovládané strihovou jednotkou Panasonic NV·A500E s výstupomvideosignálu na dva monitory Sharp CV-5407SC. Jeden mo·
nitor zobrazuje originálny videozáznam, druhý zobra·
zuje výstupný signál korigovaný spracovnim v takom
tvare ako bude zaznamenaný na videokazete použi.
vatela. Videorekordér zaznamenáva videosignál are·
produkuje ho v televiznej norme PAL s reálnou roz·
lišovacou schopnosťou iepšou ako 240 riadkov, Spojemm tohto pristroja s druhým rovnakým videorekor·
dérom cez strihovú jednotku dostávame systém s jede
ným zdrojovým a s jedným prepisovým videorekor.
dérom. Do t-ohtoreťazca sú ešte pred prepisový videorekordér sériovo zaradené korekčné jednotky. Predo·
všctkým je to digitálny Time Base Corrector (TBC).
Toto zariadenie zohráva v reťazci velmi dóležitú
úlohu. TBC v reálnom čase digitalizuje analógový
videosignál, ukladá si ho do pamate, konštantnou
rýchlosťou ho čita a spatne transformuje do analógo.
vého tvaru. Takto odstraňuje tzv. chybu časovej
základne, ktorá vzniká v dósledku geometrických
nerovnomernosti pri výrobe rotačnej hlavy. Hodnota

tejto chyby je pri slúInkovaní z lietadla značne vyššia
z dóvodu extrémnych vibrácii, ktorým je videorekor.
dér na palube lietad1e.vystavený. Vibrácie na palube
nie je možné odstrániť. TBC však spórahlivo odstra·
ňuje ich ná.sledky pri tvorbe použivaterskej kópie
z arclúvneho originálu. Nemenej dóležitou funkciou
TBC je možnosťvýberu a zobrazenia statickej sniInky
na monitore. Takto získané zastavenie smInky je
daleko stabilnejšie a nepoškodzuje magnetickú vrstvu
v mieste zastavenia obrazu, k čomu dochádza pri
dlhšom zastavclú obrazu, funkciou PAUSE na videorekordéri. Pri zaradem tejto funkcie totiž zastavime
posun pásky a snimacia rotačná hlava stále cyklicky
čita 'rovnaký í's~k pá.sky. Pridavným zariademm je
triková jednotk VEC-400. Má množstvo funkcii,
ktoré však presa~lUjúrámec využitelnosti v DPZ,
a preto uvedieme len konverziu obrazu do negativneho
tvaru a možnosťtvorby denzitnýeh rezov obrazu.
Ďalšimi korekčnýIni jednotkami zaradenými za
TBC sú videozosilovač (Enhancer) a korektory farieb
firmy Hama. Tieto umožňujú dodatočnú úpravu
úrovne videosignálu a jeho farebnej škály. Farebná
úprava záznamu je užitočná pri interpretácii, ked
pomóže zvýrazniť interpretovaný prvok odfiltrovamm
niektorej farebnej zložkyzo záznamu.
l,

3. Snfmkovanie pomocou videotechniky
Vlastnému snimkovaniu predchádza predletová pri.
prava, v rámci ktorej Sil.špecifikuje lokalita a letové
parametre. PodIa. účelu, na ktorý budeme video.
záznam využivať, Sil.stanovi v závislosti na rozlišo.
vacej úrovni výška letu. Minimálna letová hladina je
však vzhradom na konštantnú rýchlosť smmania
kamery (1/50 sekundy) 350 m. Z tejto výšky je možné
na zázname rozlišiť napriklad jedince v lesnom po.
raste. Maximálna letová hladina je obmedzená eko.
nomikou prevádzky lietadla na 3000m. Do mapového
podkladu Sil.potom vykresli náletový plán, podlil.
ktorého navigátor riadi pilota na lokalite. Pred na·
montovamm smmacej aparatúry do lietadla nasta·
víme na kamere základné parametre, t. j. úroveň bielej
a čierncj a zaaretujeme objektív na 8 mm ohniskovej
vzdialenosti a zaostreni na nekonečno. Kamera je
v lietadlc prichytená. v tlmenom ráme. SIúma sa
otvorom v podlahe lietadla. Operátor je palubným
rádiom spojený s navigátorom, ktorý mu dávil.povely
na spustenie a zastavenie kamery podIa hramc lokli.·
lity. Už počas letu operátor tvori titulkovacim zaria·
demm doplňujúce informáciedo záznamu.
4. Skúsenosti s využitfm a perspektfvy ďalšieho
využfvania videotechniky .
SníInkovanie videotechnikou nachádza uplatnenie
všade tam, kde je potrebné operatívne ziskať infor.
mácie o krajine, bez nárokov na geometrické vlast.
nosti záznamov a naopak s nárokami na maximálnú
aktuálnosť a rýchlosť vyhotovenia záznamu. Video.
záznamy vyhotovené v SSDPZ našli využitie v roz.
nych oqvetviach národného hospodárstva - menovi.
te: v územnom plánovani, v pornohospodárstve, v les.
nom a vodnom hospodárstve a v geológii.
V územnom plánovam poskytli videozáznamy
informácie potrebné na vypracovanie územllopláno.
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vacej dokumentácie ako napr. prehlad komunikačnej
siete, údaje o mestskej zeleni, výstavbe, rozostavaných
objektoch, skládkach materiálov a pod.
Využitie videotechniky v polnohospodárstve vyplynulo z potreby operatívneho získavania informácH
potrebných pre riadenie rastlinej výroby. Sledovali
Sil. nasledujúce javy: stavy porastov, účinnost prihnojovania a chemickej ochrany, hustota nasiatia porastov, dynamika dozrievania raštlín, funkcie meliorácH
ápodobne.
Na účely vodného hospodárstva poskytol videozáznam informácie a nehomogénnosti kvality vody vo
vodných tokoch a nádržiach, o stav') mechanického
znečistenia vodných hladín. o objekt )ch a zariadeniach
na vodných tokoch a nádržiach.
V lesnom hospodárstve videozáznam umožnil sledovat zdravotný stav stromov; rozlíšit listnaté a ihličnaté porasty, zistiť plochy narušené kalamitami
a sledovať postup výsadby.
V inžinierskej geológii boli videozáznamy. využité
hlavne pri identifikácii a sledovaní zosuvovpOdy.
Videozá.znamyholi ďalej využité na zisťovanie rozsahu škód spósobených záplavami a ladovcom.
Perspektívne budú videozáznamy využívané pre
technicko-bezpečnostný dohflld na odkaliskách, sle·
dovanie pamiatkových rezervácH, sledovanie želez·
ničnýeh tahov a diafničných úsekov, pričom varieta
ich využitelnosti tým nic je ani zďaleka vyčerpaná.
Videozáznam sa tiež stáva dóležitým archívnym
materiálom pri. monitoringu sústavy vodných diel
GabČíkovo.Zachytil postup výstavby vodného diela a
bude dynamicky dokumentovať postup jeho napúšťania,
pričom spolahlivo zobrazí zmeny krajiny v širších
územných súvislostiach a v priaznivých ekonomických
reláciach.
.
ó. Záver
Po dvoch rokoch praktického využívania videosysté.
mu VHS v SSDPZ možno kOllŠtatovať,že tento spósob
zberu údajov llaŠiel svoje uplatnenie v niektorých
ap1ikáciách využívajúcich maximálnu aktuálnosť materiálu s potrebou rýchlej vizuálnej interpretácie dynamických javov.
Technický pokrok v oblasti vývoja nových videozariadení v posledných rokoch velmi pokročil, takže
do značnej miery odstránil aj nedostatky videosnímania popísané v úvode. Predovšetkým nové snímacie
videokamery s CCD snímačom, ktorý nahradil snímacie elektrónky poskytujú rozlišovaciu schopnosť až

680 riadkov. Videokamera s bOD snímačom má mož·
nosť variabilného nastavovania expozičnej doby od
1/50 sekundy až do 1/4000 sekundy, čo prakticky
odstraňuje obmedzenie spodnej hranice letovej výšky.
Pri expozícii 1/4000 sekundy nenasMva zmaz ani pri
teoretickej výške letu 20 m. Tento fakt výrazne zvyšuje aplikovatelnosť videotechniky.
V oblasti záznamovej techniky vznikol systém Super
VHS, ktorý zvýšil rozlišovaciu schopnosť oproti
póvodnému VHS o 100 %, pričom však je jednosmemc
kompatibilný so systémom VHS. To znamená, že
staršie archívne záznamy v systéme VHS je možné na
zariadení Super VHS bežne používať.
Taktiež oblasť perifémych zariadení pre štúdiovú
videotechniku dosiahla vefký pokrok. Videozáznam je
dnes možné digitalizovať, z čoho vyplýva aplikovatelnosť bežných metód digitálneho spracovania obrazu. Pomocou laserovej farebnej tlačiame je možné
digitálny videozáznam fixovať v grafickej podobe.
Záverom možno konštatovať, že metóda zberu údajov videotechnikou z leteckého nosiča si už v dnešnej
dobe našla množstvo vhodných aplikácH. Technický
vývoj, ktorý ešte ani zďaleka nepovedal v tejto oblasti
posledné slovo, predurčuje videotechniku na ďaleko
vličšie spektrum aplikácHv DPZ, než je tomu v súčasnosti.
LlTERATÚRA:
[1] EVERITT, J. H. - ESOOBAR, D. E.: Detecting
Saline SoHs with Video lmage1'Y. Photogammet1'ic
Enginee1'ing and Remote Sensing, 54, 1988, Č. 9,
s.1283-1287.
[2] HÁME, T.. RANTASUO, M.: Shutte1'ed Oame1'a.Ae1'ial00101'Video lma.ging in the Visible and Nea1'
Inf1'ared. Photogrammetric Engineering and Remote
Sensing, 54, 1988,č. 12,s. 1735-1738.
[3] Firemná literatúra. Osaka, firma. Panasonic. 1986.
[4] MAGGIO, R. O. - BAKER, R. D.: Techniques for
Acquisition of Aerial Video Imagery. Photogram.
metric Engineering a.nd Remote Sensing, 54, 1988,
Č. 2, s. 229-232.
[5] MARKO, F.: Zber údajov DPZ videosystémom
VHS. [Realizačný výstup výskumnej úlohy.] VúGK
Bratislava, 1987.40 s.
[6] NICHOLS, L.: Mo.nual of Remote Sensing. Virginia,
American Society of Photogrammetry
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2. Charakteristiky údajov získaných metódami DPZ
Značná. časť údajov použí 'laných geograf mi pochádza
terénneho výskumu. Tieto sú získavané pozorovaním priamo v teréne a zaznamenávané napr. do topografických máp roznych mierok, tabuliek atd., prfpadne meracím zariadením, ktoré je v priamom fyzickom kontakte so skúmaným objektom, registrované
v analógovej alebo digitálnej forme na prfslušné zá·
znamové médium.
l\Ietódy diafkového prieskumu Zeme (DPZ) pracujú
na inom princípe, nakofko snímacie zariadenie je
vzdialené od skúmaného objektu (od desiatok metrov
po tisícky kilometrov), nie je s ním v priamom fyzickom kontakte.
Toto registruje elektromagnetickú
radiáciu odrazem'. alebo vyžiarenú objektmi zemského
povrchu. Zmeny v množstve a vlastnostiach elektromagnetickej radiácie sa stávajú cenným zdrojom
poznania dóležitých vlastností sledovaných objektov
[2].
Je známe, že ~eografi, ale aj odborníci z dalších
geovedných disciplín, vidia v údajoch získaných metódami DPZ iba zdroj informácií o fyziognomických
aspektoch krajiny a často ich aplikujú v procese
tvorby predmetných tematických máp. Tieto údaje
však majú ovefa vačší iIúormačný potenciál, repre·
zentovaný špecifickými kvantitatívnymi
(korektne
meratefnými) charakteristikami
- parametrami objektov krajiny, ktoré J. R. Jensen [3] označuje ako
biofyzikálne
premenné.
V citovanej práci je
uvedených týchto 9 premenných: planimetrická poloha (x, y), topograficko-batymetrická
výška (x, y, z),
farba a spektrálny
príznak objektov, vegetačná
absorpcia, vegetačná biomasa, obsah vody vo vege·
tácii, obsah vody v pOde, povrchová teplota objektov
a textúra povrchu. Tieto a dalšie podobné premenné
budeme dalej v práci označovať ako parametre
objektov
krajiny
(relevantné informácie o objektoch krajiny). Možnosti získania uvedených para·
metrov o objektoch krajiny na báze údaj ov DPZ takto
rozširujú zdroje na získanie aj geografických informácií
všeobecne.
:li

Roci ciefom práce je poukázať na informačný
potenciál
údaj ov DPZ, i napriek tomu zdorazňujeme, že vytvorenie korektných predpokladov na jeho
využitie si vyžaduje uskutočnit s danými údajmi:
-

rádiometrickú a geometrickú korekciu s ciefom
odstránenia šumových vplyvov,
- kongruovať ich napr. s existujúcimi mapami alebo
dalšími údajmi, čo vytvorí objektívne podmienky
na porovnanie s výsledkami synchrónnych terénnych meranf a pod.,
,
-- atrahovať z nich predmetné informácie pomocou
metodík interpretáeie.

Údaje poskytované metódami DPZ (snímky a obrazové záznamy) sa vyznačujú 4 typmi rozlišovacej
schopnosti [2, 3] - priestorovou, spektrálnou, rádiometrickou a temporálnou. P. H. Swain a S. H. Davis
[6] definujú rozlišovanie - rozlišovaeiu schopnosť
údaj ov DPZ, ako "mieru schopnosti
optického
systému (snímacieho systému) určovať rozdiely medzi
signálmi, ktoré sú priestorove blízke a spektrálne
pOdobné". Práve dokonalé poznanie a pochopenie
uvedených rozlišovacích schopností vytvára základné
predpoklady získania sponúnaných (prfpadne dalších)
parametrov o objektoch krajiny, na báze údaj ov DPZ.
Priestorová
rozlišovacia
schopnost
- určuje
vefkosť najmenšieho objektu zemského povrchu,
identifikovatefného
na aerokozmickej snímke alebo
obrazovom zázname. Vyjadruje sa v metroch, kilometroch a pod., prfpadne počtom čiar, identifikovatefných na 1 mm snímky. Všeobecne platí pravidlo,
podfa ktorého priestorová rozlišovacia schopnosť by
mala byť detailnejšia ako polovica vefkosti skúmaného
objektu, vyskytujúceho sa v jeho najmenšej vefkosti.
To znamená, že napr. ak chceme identifikovať polohu
stromu v intraviláne,
minimálna
akceptovatefná
priestorová rozlišovacia schopnosť by mala byť pravdepodobne polovica priemeru najmenšej
koruny
stromu, vyskytujúceho sa na snímanom území [2].
Priestorová rozlišovacia schopnosť však nie je zárukou
úspechu identifikáci& príslušného objektu, ak sa tento
neodlišuje spektrállle od svojho okolia.
Spektrálna
rozlišovacia
schopnosť
- určuje
spektrálny
rozsah (počet spektrálnych
pásem kanálov snímacieho zariadenia a ich šírku), v ktorom
sú aerokozmická snímka alebo obrazoyý záznam urobené. Je yyjadrená šírkou spektrálneho pásma intervalom ylnovej dížky A; napr. pri panchromatických čiemobielych snímkach (0,4-0,7 pm), multispektrálnych obrazových zázna.moch urobených skanerom TM (Thematic Mapper) družice LANDSAT 5
1. 0,45-0,52; 2. 0,52-0,60; 3. 0,63-0,69; 4. 0,76 0,90; 5.1,55-1,75; 6. 10,40-12,50 a 7.2,08-2,35 pm)
atd. Pri výbere spektrálnych pá.sem je potrebné postupovať tak, aby bol zabezpečený maximálny kontrast
medzi sledovaným objektom a jeho okolím. Iha správny yýber spektrálnych pásem vytvára predpoklad,
že predmetný parameter objektu krajiny hude možné
korektne určiť.
Rádiometrická
rozlišovacia
schopnosť
určuje počet úrovní (stupňov sivej farby) alebo radiačných hodnot obrazových prvkov (pixelov), rozlíšitcfných na aerokozmických snímkach alebo ohrazových
záznamoch. Napríklad radiačný tok zaznamenaný
skanerom TM družice LANDSAT 5 je registrovaný
v hodnotách 0-255 pre každý obrazový pryok. Husto-
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ta - stupeň sivej farby na snímkach sa vyjadrujc
akoD-denzita (meria sa pomocou denzitometrov).
Temporálna rozlišovacia schopnosť - určuje
termín získania snímky alebo obrazového záznamu,
prípadne frekvenciu ich opakovaného získania. Je
zvlášť charakteristická pre údaje poskytované orbitujúcimi kozmickými nosičmi, ktoré pravidelným
opakovaným snímkovaním (napr. 16, 26-dňových
intervaloch a pod.) zaznamenávajú príslušné časti
zemského povrchu. Je dóležité si uvedomiť, že napr.
rózne špecificképarametre o pomohospodárskych kultúrach, ale aj ďalšícl;J.objektoch krajiny, je možné
atrahovať z údajov DPZ iba za predpokladuich získania v optimálnych fenofázach vývoja alebo charak.
teristiokého stavu a pod.
Uvedené oharakteristiky štyroch typov rozlišovacích sohopností dokumentujú základný informačný
potenciá.l údaj ov DPZ. Vzťah medzi požiadavkami
geografa.na informácie o krajine a týmito charakteristikami, je dokumentovaný na obr. 1. Podfa uvede.
ného obrázku v ďalšej·čilostiprá.oe charakterizujeme
parametre objektov krajiny z hladiska ich určenia,
polohy, času výskytu a niektorých kvalitatívnyoh
a kvantitatívnych aspektov. ·Zvlášť zdórazňujeme,.že
je velmi doležité poznať fyzikálnu podstatu intera.k.cie
elektromagnetickej radiácie so sledovaným objektom.
Táto objasňuje možnosti zaznamena.nia prlslušného
parametra objektu krajiny v snímaných spektrálnych
pásmach.
3. Vzťa& medzi charakteristikami údaj ov získaných
metódami DPZ a poliadavkami geografa na
informácie o krajine
Ako vyplýva z obr. 1, základné požiadavky geografa
na parametre (informácie) o objektoch krajiny sú
sústredené do 5 tematických okruhov: určenie objektu,
jeho poloha, čas výskytu a niektoré aspekty kvality
a kvantity. Vačšinu informácif však nemožno atrahovať zo snímok a obrazových záznamov priamo, ale
iba prostredníctvom využitia ďalších údajov, získa·
ných synchrónnymi alebo akceptovatelne synchrónnymi meraniami a mapovaním, prípadne prostredníctvom modelovania, využívajúceho rózne hybridné
údaje a pod. Priamo, bez kombinácie s inými údajmi,
móžu byť zo snímok a obrazových záznamov získané
parametre o polohe objektov, ich výške a povrchovej
teplote [3].
Na základe akceptovania informačného potenciálu,
ktorým Silovyznačujú údaje DPZ, dokumentujeme
možnosti získania nasledujúcich okruhov parametrov
o objektoch krajiny.
Určenie objektu - aplikáciou údajov DPZ je
prvým a základným predpokladom získania ďalších
informácií o danom objekte. Z obr. 1 vyplýva, že pri
určovaní objektov krajiny je potrebné brať do úvahy
najma priestorovú a spektrtí,lnu rozlišovaciu schopnosť. Tieto pomerne jednoznačne determinujú či
móže, alebo nemóže byť príslušný objekt krajiny na
snímke alebo obrazovom zázname identifikovatelný.
Zvlášť dóležité a potrebné je poznať variabilnosť
základných metrických charakteristík daného objek.
tu. Ak poznáme velkosť objektu a priestorovú rozli-

šovaciu schopnosť, poznáme prvý predpoklad mož·
nosti jeho určenia (ak platí, že spektrálne sa odlišuje
od svojho okolia).
Z uvedeného vyplýva, že pre určenie objektu na
snímke, alebo obrazovom zázname, je potrebné po.
znať aj relevantné a signifikantné informáoie získané
akceptovatelne synchrónnym mapovaním na trénovacích a testovacích plochách skúmaného územia.
Určovanie objektov krajiny aplikáciou digitálnej interpretácie aerokozmických obrazových záznamov je
geografmi velmi často používané pri mapovaní foriem
využitia krajiny. Určovanie objektov krajiny (najma
ich fyziognomických a čiastočne aj funkčných para·
metrov) možno považovať medzi geografmi za najroz.
šírenejšie.
Poloha - objektu krajiny je presne identifikova·
telná aplikáciou aerokozmických snímok a obrazových
záznamov. Z charakteristik údajov DPZ uvedených na
obr. 1 treba pri jej nrčovaní uvažovať najma priestorovú rozlišovaciu schopnosť. Poloha sa určuje najma
fotogrametrickými postupmi a transíormáciami, po.
mocou ktorých je možné dat do vztahu súradnice
snímky so súradnicami predmetnej mapy. Interpretáciou ziskané údaje možno takto geometricky upra.
vit do uvažov&nejmapovej projekci~ a určit ich po.
lohu.
Určenie polohy na báze údajov DPZ zabezpečujú
najma. fotogrametri a kartografi. Z hfadiska geografie
je dóležitési uvedomit, žekorektné poznanie daného
parametra spresní parametre o niektorých kvantita·
tívnych charakteristikách objektov krajiny.
Čas - výskytu s~ovaných objektov je presne
určený termínom snímkovania, ktorý jednoznačne
vyplýva z temporálnej rozlišovacej schopnoRti. Termín snímkovania, najma leteckého, možno vopred
plánovat tak, aby bol optimálny z hfadiska najsigni.
fikantnejšieho prejavu sledovaného objektu. Pri využití obrazových záznamov, získaných z orbitujúcich
kozmických nosičov, treba aplikovať údaje z termínu
snímkovanianajbližšiehok optimálnemu.údaje získané
z orbitujúcich kozmických nosičov (v presne perio.
dicky sa opakujúcich termínoch snímkovania), ale aj
z lietadlových nosičov, ktorých termíny snímkovania
možno vopred naplánovat, predstavujú zdroj špeci.,
CHARAKTERISTIKY,
ktorjmi w v,značuJú
údaje zf,kant metódami
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POLOHA

ked, to je ?

ČAS

akt to je ?

KVALITA

kol'ko toho je ?

KVANTITA

SCHO ••Nosf

SPEKTRÁLNA
kOZlIŠQVAC1A

SCHOPNost

TEMPORÁLNA
RCZLIŠOVACIA

SCHOPNost

Obr. 1 Vztah medzi charakteristikami údajov získaných
metódami DPZ a požiadavkarni geografa na informácie
o krajine
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fických informácií, pomocou ktorých možno analyzo.
vať dynamiku vývoj a krajiny.
Kvalita
- je chápaná ako súbor parametrov bliž·
šie charakterizujúcich rózne stavy sledovaných objek.
tov krajiny, napr. vlhkosť pódy, povrchová teplota
objektov, ich farba atď. - pozri [3]. Možnosti stano·
venia týchto parametrov určujú najma spektrálna
a rádiometrická rozlišovacia schopnosť údajov DPZ,
ako aj poznanie fyzikálnej podstaty interakcie prí.
slušnej časti spektra el(1).tromagnetickej radiácie so
sledovaným objektom. V procese atrahovania infor·
mácií o uvedených kvalitatívnych parametroch objek.
tov krajiny je potrebné takmer pri všetkých využiť
aj údaje získané synchrónnymi alebo akceptovatefne
synchrónnymi terénnymi meraniami na trénovacích
a testovacích plochách [1]. Aplikovaním výsledkov
terénnych, prípadne laboratórnych meraní pri inter·
pretácii aerokozmických snímok a obrazových zázna·
mov, prípadne pomocou modelovania (využívajúceho
uvedené hybridné údaje) možno odvodiť niektoré
spomenuté [3] kvalitatívne parametre objektov krajiny.
Kvantita
- predstavuje súbor parametrov určujúcich množstvo - rozsah príslušného kvalitatívného
parametra, množstvo, vefkosť skúmaných objektov,
hodnoty morfometrických parametrov reliéfu a pod.
Možnosti určenia kvantitatívnych parametrov poskytujú najma priestorová a rádiometrická rozlišovacia
schopnosť. Aj pri určovaní vačšiny kvantitatívnych
parametrov objektov krajiny na báze údaj ov DPZ
je potrebné využiť údaje získané synchrónnymi alebo
akceptovatefne synchrónnymi terénnymi meraniami.
Poznamenávame, že požiadavky geografa na informácie o objektoch krajiny (obr. 1) sme rozložili na
základné časti, ktoré sú imanentné každému objektu.
Pre lepšiu prehradnosť a zdóraznenie podstatných
vzťahov medzi charakteristikami údaj ov DPZ a požiadavkami geografa na informácie, dokumentujeme
iba základné vzťahy. Tieto sú v mnohých prípadoch
zložitejšie. Za predpokladu ich komplexného poznania
sa informačný potenciál údajov DPZ ešte viac rozŠíri.

funkčných aspektov foriem súčasného využitia kra·
jiny. V práci dokumentujeme,
že uvedené údaje
však majú vačší informačný potenciál, ktorý móžu
geografi využiť pri VÝSkUIlloch krajiny. Za zvlášť
cenné treba považovať možnosti získanía temporálnych, kvalitatívnych a kvantitatívnych
parametrov
o objektovch krajiny, ktoré rozširujú a exaktizujú
informačnú bázu potrebnú na simulovanie procesov
prebiehajúcich v krajine na róznych hierarchických
úrovniach a v róznych časových horizontoch.
Zvlášť je potrebné zdórazniť, že využitie spomína.
ného informačného potenciálu údaj ov získaných metó·
dami DPZ musí byť založené na korektných metodi·
kách interpretácie. Tieto musia vychá.dzať z výsledkov
synchrónnych
alebo akceptovatefne
synchrónnych
terénnych meraní a mapovania, ako aj výsledkov
modelovania, ktoré ukáže najma závislosti medzi
signifikantnými refiexnými a emisnými charakteristi·
kami sledovaného objektu s jeho relevantnými stavo·
vými charakteristikami.
LlTERATÚRA:
[1] FERANEC, J .. OŤAHEL, J.: Geographical App.
roach to Interpretation of Data Obtained by Remote
Sensing of Earth on the Example of Analysis of
Land Use (Land Cover). Geografický časopis, 36,
1984,č. 4,s. 366--377.
[2] HAEFNER, H.: Fernerkundung und Geographie.
thematische, methodische und technische Perspek.
tive. Erdkunde, 41, 1987,č. 3, s. 169--182.
[3] JEN8EN, J. R.: Biophysical Remote 8ensing. Annals
of the Association of American Geographers, 73,
1983,č. 1,s. 111--132.
.
[4] LO, O. P.: Quantitative Regional Analysis of Chu
Chiang Delta Area of South China Using Landsat
Images. GeoJournal, 6.3,1982, s. 231--240.
[5] ROBINOVE, J. CH.: Integrated Terrain Mapping
with Digital Landsat Images in Queensland, Australia. Geological Survey Professional Paper 1102,
United States Government Printing OfficeWashing·
ton 1979.39 s.
[6] SWAIN, P. H. - DAVIS, S. H.: Remote Sensing. The
Quantitative Approach [ruský preklad]. Moskva,
Nedra 1983.114s.

Aplikácie aerokozmických snímok a obrazových záZnamov v geografických výskumoch sa sústredili
najma na mapovanie fyziognomických, prípadne
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Využívanie dial'kovéi1o prieskumu
Zeme V pedológii

Cierom príspevku je stručná. prezcntácia vývoj a i súčasného stavu využívania metód diarkového prieskumu Zeme (DPZ) v českoslovcnskej pedológii a analýza
vybraných problémov identifikácie pOdnych predstavi.
terov z multispektrálnych leteckých snímok.

Problematike DPZ špeciálne zameranej na pedológiu
sa v ČSSR na rozdiel od iných krajín [1, 2, 4, H, 13]
llevenuje dostatočná pozornosť. Výnimku. tvorí práca
[7]. V princípe vychádza z interpretácie panchroma.
tických stereosnímok a vyhodnocovaní (dcdukčnom)
najma reliéfu - indikátora roznych kvalit krajiny,
včítane pod. Doplnená transektnou terénnou sondá·

žou, zachycujúcou všetky zobrazené podne diferellciá·
cie vytvára základný metodický fotopedologický.
postup pre daný typ materiálu.
V 80.tych rokoch vznikajú práce [3, 5, 6, 9, 10, 12],
ktoré sa pokúšajú o priamu identifikáciu objektov na
báze interpretačných znakov, využijúc pritom multispektrálny materiál.
V práci sme vychádzali z interpretácie materiálov
získaných leteckými snímkovaniami Východoslovenskej nížiny (v roku 1982) a Podunajskej nížiny (v roku
1986) a z princípov zobrazenia objektov (pódnych
predstaviterov) na snímkach približných mierok od
1 : 5000 do 1 : 10000 (pozri obr. 1- upravená schéma
podra [3, 8]). Jednoduchý selektívny interpretačllý
krúč, použitý v metodike, zohradňuje verkosť, tvar
a charakter hraníc zobrazených objektov, ich farbu,
tón, textúru a štruktúru.
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Obr. 2 Ukážka mapy identijikácie lahkých pOd na viatych
pieskoch Východoslovenskej nížiny - inte1'pretáciou syn·
téz mult-ispektrálnych jarebných snímok
V centrálne riešenej problematike - V úěelovej interpretácii získaných materiálov.-L sa spresnili vybrané
pádne a pádno-ekologické jednotky (PEJ) a ich vlastnosti. V príspcvku prezentujeme identifikáciu fahkých
pád typu regozeme arenickej na viatych pieskoch
Východoslovenskej i Podunajskej nížiny (obr. 2 a 3).
Dalej sa zameriavame na spresnenie informácie o priestorovej štruktúre rozlične humóznych častí v rámci
v teréne ml'l,povaného homogénneho materiálu čicrnice
typickej karbonátovej. V prvom prípade ide o pretiahnuté areály, ktoré bez vegetačného krytu a v silne
kontrastnom prostredí (na nive) majú ostré ohraničenic. Verkosťou sú v rozsahu od n m2 až po viac km2•
Svetlý jasný tón je ryraznejší v menších areáloch.
Farebne prevládajú odtiene žltej, okrovej, sivobielej
až svetlozelenej (reprezentuje pódu bez vegetácie).
Textúra je bodková až nevýrazná, štruktúra difúzna ..
V druhom prípade (obr. 4) je pásikavá štruktúra
svetlých, štrkovopieskových relatívne suchších a menej humóznych areálov kombinovaná s typickým
prejavom černice karbonátovej, ako pódy humóznej,
relatívnevlhšej,
lokalizovanej na báze povodňových
kalov, resp. mullovej výplne mřtvychramien. Uvedené
areály sú výraz ne diferencované spomínanými interpretačnými znakmi. Oba prípady, aj napriek skresleniu spósobenému snímacími kamerami, dokazujú
vysokú polohovú presnosť lokalizácie kontrastných
pádnych predstavitefov z uvedeného typu leteckého
;?(m'~te~u. Pri opakovaní snímkovaniaa synchrónnych
';·.l~~ých
prieskumoch sa získajú postupne presnej·~~iň.rórmácie.
Signifikantnosť prejavu najma heterogenity aj v digitálnych záznamooh, resp. na zdigitalizovaných materiáloch, je prís!ubom pre automatizované spraeovanie takto ZÍskaných údajov.

výrazné

pr!znaky

areálov

viatych

pieskov _s regozemou

arenickou
areály

genetických

éMh černozem
arenická)

pOdnych

kambizemná,

v mapovaní

typov <CM - eernozem
MP - mačinová

KPP (komplexný

pOda

pr1eskum

typická,

- regozem
pOd)

Obr. 3 Ukážka interpretačnej schémy z verifikácie me·
todiky identifikácie lahkých pOd na viatych pieskoch na
Podunajskej nížine (oblast Virt)
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Obr. 4 Príklad t·ozpadu hornogénneho areálu čiernice
(lužnej pOdy) typickej karbonátovej

Prezentovaný metodický postup identifikácie ra1lkých
pOd na viatych pieskoch sa využil na vypracovanie
máp v mierke 1 : 50000 pre oblasť Východoslovenskej
nížiny. V štádiu rozpracovania je aj využitie získanej
informácie o heterogenite semiterestrických pOd. Obe
činnosti majú výrazný praktický dosah, zlacňujú
a urýchIujú terénny prieskum a spresňujú mapy pOd
a pOdno.ekologických jednotiek.
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Metodické aspekty identifikácie zmien
využitia pol'nohospodárskej krajiny
aplikáciou multitemporálnej analýzy
obrazových záznamov družice
LANDSAT S

Ing. Jan Kolál', CSc ••
DPZ stavební fakulty
ČVUT v Praze,
RNDr. Ján Feranec, CSc.,
ústav Centra geovedného
výskumu SAV,
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Geografický

Tab. 1 Spektrá.lne plÍSma skanera TM družice

LANDSAT5

Súčasná krajina zvlášť pornohospodárska, Sil.
v priestorc a čase dynamicky meru. Postihnúť a analyzovať tieto zmeny na územiach o rozlohe stoviek km2,
prípadne vačších, v roznych časových termínoch,
vyžaduje aplikovať špecifický metodický prístup.
Splnenie daných požiadaviek možno zabezpečiť použitím multitemporálnej analýzy aerokozmických
obrazových záznamov.
Multitemporálnou
analýzou označujeme podra
prác [3, 4, 6] analýzu časových radov obrazových
záznamov, získaných napr. z kozmického nosiča na
bázI!' opakovania srumkovania. Tým, že obrazové
záznamy sú získané analogickou snímacou technikou
vo zvolených časových termínoch (napr. v ročných
intervaloch) a za ďalších akceptovaterne porovnater.
ných podmienok snímkovania, sú splnené záJdadné
predpoklady na vzájomné porovnanie. Analýza údajov z viacerých časových termínov poskytuje informácie o zmenách - kvalitatívnych aj kvantitatívnych
- sledovaných objektov krajiny v čase a priestore.
Ciefom práce je dokumentovať jeden z možných
metodických variantov identifikácie zmien využitia
pornohospodárskej krajiny, na príklade južnej časti
Podunajskej ružiny, aplikáciou multitemporálnej analýzy dvoeh obrazových záznamov TM (Thematic
Mapper) družice LAND8AT 5.
Experimentálne územie sa nachádza v južnej časti
Podunajskej nížiny, v okolí vidieckych sídel Zemianska
Olča, Lipové a Okoličná na Ostrove. Táto časť nížiny
je súčasťou Žitného ostrova, uzavretého hlavným
korytom Dunaja a Malým Dunajom, ktorý Sil. rozkladá medzi Bratislavou a Komárnom. Je dlhý asi
100 km a široký okolo 15-20km, s celkovou plochou
1600km2 [5]. Povrch Žitného ostrova sa vyznačuje
nevýraznými deniveláciami a prevládajúcim sklonom
od SZ na JV (maximálna výška územia 134 nad (n.)
.morom (m.) a minimálna 107 m n. mj výškový rozdiel
na vzdialenosťtakmer 100 km je iba 27 m). Celéúzemie
Žitného ostrova je mladou štruktúrnou poriečnou
rovinou [5], intenzívne pofnohospO<ij.rskyobrábanou.
2. Zdroje údajov a pouliti metodika
Primárnym zdrojom údajov boli dva obrazové záznamy urobené snímacím zariadením TM družice LANSAT 5, 26. 4. 1987 a 12. 4. 1988 (prvé kvadranty
scény 188-27), ich časti o rozmere 220 X 350 pixelov,
odpovedajúce verkosti experimentálneho územia 6,5 X
X 10,5km, v 7 spektrálnych pásmach (tab. 1).

Clslo pásma

1

2
3
4
5
6
7

I

Vlnový rozsah ({lm)

0,45-- 0,52
0.52- 0,60
0,63- 0,69
0,76- 0,90
1,55-- 1,75
10,40-12,50
2,08- 2,35

Ďalej boli použité v)'Sledky synchrónneho terénneho mapovania foriem využitia krajiny na trénovacích a testovacích plochách v mierke 1: 10 000,
v čase oboch termínov srumkovania. Verkosť každej
plochy bola 1 X 1 km a ich celkový počet pre územie
daného kvadrantu je 55. Terénne mapovacie práce
zabezpečovali aj RNDr. J. Oťahef, CSc., z Geografického ústavu Centra geovedného výskumu SAV a kolektív pracovníkov Štátnej melioračnej správy, vedený
Ing. P. Stankom. Obr. 1 dokumentuje výsledok mapovania na jednej z trénovacích plOch (Okoličná na
Ostrove).
Pri klasifikácii podra Bayesovho rozhodovacieho
pravidla bolo použitých 5 zo 7 spektrálnych pásiem
skanel'a TM (tab. 1j okrem hodnot 1. a 6. spektrálneho
pásma). Výsledky klasifikácie dokumentuje obr. 2.
Pcltomnosť zelenej biomasy v každej triede - forme
využitia krajiny sme určovali pomocou vegetačného
indexu VI, vyjadreného pomerom hodnot v 5. a v 3.
spektrálnompásme. Jeho vefkosť jc priamo úmemá
obsahu zelenej biomasy v každom skúmanom objekte.
Pomocou tohto indexu sme analyzovali kvalitatívne
rozdiely rovnakých tried, v rámci oboch súborov.
3. Charakteristika zfskaných výsledkov
Na zá.klade výsledkov terénneho mapovania (rešpektujúc relevantné fyziognomické charakteristiky danej
formy. krajiny v čase srumkovania) sme definovali
nasledujúce, dominantne zastúpené formy využitia
pofnohospodárskej krajiny:
1 - orná pada bez vegetácie s povrchom mechanicky
čerstvo upraveným (pripraveným na jarnú sejbu),
2- orná pOda bez vegetácie s povrchom mechanicky,
čerstvo neupraveným (stav po jesennej orbe),
3 - orná pOda s prevahou ozimín, ktorých listová
plocha takmer úplne pokrýva.povrch pOdy,
4 - orná pada s oziminami, prípadne jarinami, ktorých listová plocha úplne nepokrýva povrch
pOdy,
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Obr. 1Formy vy'užitia krajiny trénovacej plochy Okoličná
na Ostrove
1 - areály bývania, 2 - areály výroby, 3 - polnohospodárska krajina so sadmi, 7 - polnohospodárska krajina s ornou p8dou bez vegetácie, 89 - polnohospodárska
krajina 8 ornou pódou 8 vegetáciou (obilniny), 20devastované plochy, V - voda
Čísla bez indexu reprezentujú stav k 26. 4. 1987 a čísla
s indexom stav k 12. 4. 1988

obrazovom zázname z roku 1988. Rozdielová hodnota
oproti údajom z roku 1987bola v každom spektrálnom
pásme odpočítaná od všetkých údajov z tohto roku.
Analýzou spektrálnych príznakov jednotlivých
tried po atmosferickej korekcii sme zistili, že v rámci
oboch súborov zostáva zachovaný základný trend
každej triedy. To zabezpečuje porovnatelnosť rovnakých tried v oboch súboroch. Na druhej strane však
rozdiely medzi hodnotami jednotlivých spektrálnych
príznakov ukazujú aj na určité diferencie v.kvalite
alebo stave triedy v rokoch 1987a 1988.
Na vyjadrenie kvalitatívnych rozdielov rovnakých
tried z oboch termínov sme použili vegetačný index VI.
Tento je mierou prítomnosti zelenej biomasy v jed·
notlivých triedach. Získané hodnoty sú uvedené
vtab.2.
Analýza odlišnosti rovnakých tried z oboch termínov ukazuje, že v intenciách nepatrných diferencií
možno za takmer nezmenené považovať triedy 1 a 7.
Hodnota vegetačného indexu triedy 3 má pre rok 1988
vyššiu hodnotu, čo dokumentuje pokročilejšie štádium
vývoja vegetačného krytu, ako v čase snímkovania
v roku 1987. Hodnoty vegetačného indexu tried 4 a 5
majú v oboch rokoch nižšie hodnoty, čo v skutočnosti
korešponduje s nižším obsahom zelenej biomasy.
Konečné výsledky klasifikácie oboch súborov sú na
obr. 2 a v štatistickom vyjadrení v tab. 3. Tiete ná.·

5 - orná.poda so zvyškami suchej vegetácie,
6 -- areály bývania a výroby,
7 - povrchová.voda.
V ďalšejčasti textu, v tabulkách a na obr. 2 používame
iba číselnéoznačenietried.
Definované formy využitia krajiny holi klasifikované na oboch obrazových záznamoch. Pred vlastným
porovnaním výsledkov klasifikácie sme analyzovali
jednotlivé triedy - formy využitia krajiny, na základe
strednej velkosti spektrá.lnych príznakov a ich odchýlok, ako aj pomocou rozptylogramov, zostavených
z hodnot pixelov 3. a 5. spektrálneho pásma.
Z analýzy vyplýva, že spektrá.lne príznaky identických tried v rámci oboch súhorov sa odlišujú (pre
jednu a tú istú triedu snímkovanú za takmer rovna·
kých podmienok v ročnom intervale, mali by byť prí.
znaky akceptovaterne rovnaké). Táto odlišnosť je
spOsobenánajmu objektívnym fa-;torom - vplyvom
atmosféry, čiastočne 14-dňovou dlferenciou v termíne
snímkovania, ako aj niektorými subjektívnymi aspekt·
mi definovania tried.
Keďže vplyv atmosféry nemožno pri porovnaní
Qbrazovýchzáznamov z dvoch termínov snímkovania
zanedbať, použili sme aditívnu korekciu, ktorá znížila
rozdiel v nameraných hodnotách, sposobených iným
stavom atmosféry. Ten je podstatnou príčinou syste·
maticky vyšších hodnot z roku 1987,oproti hodnotám
z roku 1988. Danej skutočnosti odpovedá aj výskyt
oblačnosti (do 10 %) na obrazovom zázname 7J roku
1987. Obrazový záznam z roku 1'988bol získaný za
celkomjasného počasia. Za porovnávací štandard bola
použitá trieda 7 - povrchová voda a jej hodnoty na

Obr. 2 Výsledky klasifikácie experimentálneho územia
z dvoch časových termínov (26. 4. 1987 a 12. 4. 1988)
Keďže reprografické zariadeníe systému PERICOLOR
2000E dovoluje odlíšiť v černobielej farbe iba 4 Iriedy,
bolo potrebné triedy 1-2 a 3-4-5 zlúčiť
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Tab. 2 Hodnoty vegetačného indexu VI jednotlivých
tried v oboch súboroch
VI
Číslo triedy

I

I
2
3
4
5
6
7

rok 1987

I

1,08
1,16
2,91
2,29
1,23
1,28
0,89

rok 1988

1,04
0,97
4,06
2,14
1,18
1,14
0,89

Tab. 3 Plošná velkosť klasifikovaných tried experimentálneho územia vyjadrená počtom pixelov
Tricda

I

I

I
1
2
3
4
5
6
7
neklasifikovaných
spolu

I

Počet plxelov
rok 1987

]
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byť zvlášť cenné napr. pre operatívne hodnotenie
ozimín, ako aj jarín v roznych fenofázach vývoja.
Získanie takýchto informácií predpokladá využitie
ďalších údajov zo synchrónnych terénnych meraní
(napr. o počte rastHn na jednotku plochy, o pokrytí
povrchu pOdyplochou listov a pod.). Ďalej na sledovanie dynamiky zmien zastúpenia roznych foriem využitia krajiny na danom území v študovanom časovom
intervale a pod.
Možnosti získania kvalitatívnych a kvantitatívnych
informácií pomocou analýzy časových radov kozmických obrazových záznamov - multiteniporálnej
analýzy, takto vytvárajú korektllé, objektívne platné
a operatívne realizovatelné podmienky na štúdium
dynamiky zmien foriemvyužitia krajiny na rozsiahlych
územiach.

rok 1988

LITERATÚRA:

37542
5113
26164
420
496
2606
444

32188
431
22724
9517
266
2606
486
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zorne dokumentujú zmeny plošného rozsahu jednotlivých tried za obdobie 1 roka.
Pomerne verký počet neklasifikovaných pixelov
v oboch rokoch reprezentuje napr. oblaky (v roku
1987), extrémne 2'Jamokrenéplochy, častí. areálov
bývania a pod.
4. Záver
Dosiahnuté výsledky potvrdili, že pomocou multitemporálnej analýzy obrazových záznamov TM družice LAND8AT 5, získaných v optimálnych termínoch
snímkovania, možno dokumentovat jednak kvalitatívne zmeny a taktiež zmeny plošného rozsahu
tried - forlem využitia polnohospodárskej krajiny
v oblasti južnej časti Podunajskej nížiny. Priestorová
rozlišovacia schopnost takéhoto obrazového záznamu
dovoruje identifikovat v danej oblasti takmer každú
parcelu pornohospodársky obrábanej pódy. Informácie poskytnuté multitemporálnou analýzou možu
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Klasifikace poikození lesních porostů
z kosmických snímků LAND5AT - TM

1. Geneze metody zjišťováni poškozeni lesnich
porostů v CSR z aerokosmických snímků
Lesní porosty jsou nalllšovány a ničeny řadou škodlivých činitelú. K nejzávažnějším v současné době patří
znečištění oyzduší prúmyslovými
exhaláty.
Tyto
antropogenní vlivy mají kromě pHmého poškození
lesních porostů za následek rovněž porušení přirozené
rovnováhy lesních biocenóz a napomáhají vytváření
podmínek pro vzrúst škod, púsobených dalšími biotickými i abiotickými škodlivými faktory.
Pro získání objektivních informací a velkoplošnou
inventarizaci zdravotního stavu lesú se začaly v nedávné minulosti uplatňovat
postupy
využívající
informace zachycené leteckými a kosmickými snímky.
Středisko dálkového průzkumu
Země (SDPZ)
v Geodetickém a kartografickém podniku Praha, s. p.
vyvíjí v úzké spolupráci s Ústavem pro hospodářskou
úpravu lesú (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem postupy
využití aerokosmických snímků pro tvorbu tematic·
kých map poškození lesních porostú. Počátky této
spolupráce spadají do roku 1981, kdy byl v rámci
úkolu Státního plánu technického rozvoje "Aerokosmický průzkum území státu" řešen výzkumný úkol
orientovaný na zjišťování stupňů poškození jehličnatých stromů z leteckých multispektrálních snímků.
Realizačním výstupem úkolu bylo vytvoření tech·
nologie počítačové klasifikace poškození smrkových
porostů. Její provozní ověření na ploše přibližně
2000f! hektarú v oblasti lesního závodu Jeseník
proběhlo v roce 1984. Byl vyhotoven klad 57 listů
barevných tematických fotomap v měřítku 1 : 5000
s rozlišením a vyhodnocením obrazového detailu na
úrovni 60 cm a klasifikací do sedmi stupňů poškození
porostu. Dosažené výsledky jednoznačně prokázaly
praktickou využitelnost a objektivnost uvedené metody. Ze srovnání počítačové klasifikace s pozemním
kontrolním šetřením provedeným pracovníky ÚstaVu
pro hospodářskou úpravu lesů vyplynulo, že poškození porostu bylo určeno s přesností jednoho' stupně
v celkové dynamice sedmi stupňů poškození jehličnatých porostů.
Širšímu provoznímu využití a hlavně velkoplošnému
nasazení této technologie však bránily poměrně
značné náklady, které dosahovaly přibližně 90 Kčs
na hektar lesní plochy. Příčinou byla vysoká cena
primárních multispektrálních leteckých snímků a ná·
kladná, komplikovaná technologie jejich zpracování,
způsobená absencí potřebných speciálních prostředků
počítačové techniky pro provozní zpracování obrazovýchdat.
V roce 1986 bylo ve Středisku DPZ zahájeno řešení
nové.ho úkolu SPTR "Aerokosmický průzkum život-

lúho prostředí ČSSR". Zařazení problematiky identifikace poškození lesních porostú z aerokosmických
snímků do tohoto úkolu - a tím i pokračování vývoje
slibné a perspektivní metody - se však nepodařilo
zajistit.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesú řešil vzniklou
situaci posléze vytvol-ením vlastního resortního úkolu
technického rozvoje M:LVD - "Zpracování kosmických informací a jejich využití v hospodMské úpravě
lesú". Stí'edisko DPZ se nyní podílí na tomto úkolu
jako spoluřcšitcl formou ročních hospodM'ských smluv
uzavíraných na vývojové a realizační práce podle
přímých objednávek ÚHÚL Brandýs n. L.
Směr řešení byl od počátku orientován na zlevnění
celé technologie a její pi'izpúsobení reálným podInínkám možného budoucího provozního nasazení pro
potřeby lesního hospodál-ství. Vzhledem k tomu, že
v této době již byly v zahraničí běžně k dispozici
kosmické snímky ze systému LANDSAT-TM, bylo
naší snahou ověi'it možnost jejich využití pro identifikaci zdravotního stavu lesních porostú.
Experiment dokončený v roce 1987 na modelovém
území Krkonoš potvrdil jednoznačně použitelnost
kosmických snímků Landsat-TM pro uvedené účely.
Ve Středisku DPZ byla vytvořena barevná fotomapa
s rozlišením 4 stupňů poškození smrkových porostů,
odvozených z používané metodiky hodnocení ÚHÚL.
Ověření údajů fotomapy v terénu potvrdilo předběžný
matematický odhad správnosti klasifikace, který činil
přibližně 70 %.
2. vývoj technologie tvorby fotomap poškozeni
lesnich porostů z kosmických snímků

LANDSAT-TM
MLVD na základě analýzy těchto podkladů pověřilo
Ústav pro hospodářskou úpraVů lesů zajištěním vyhotovení fotomap zachycujících současný stav poškození
smrkových porostů na území celé ČSR a v roce 1988
uvolnilo devizové prostředky na nákup potřebných
kosmických snímků.
vývoj technologie, zpracování dat a zajištění celé
akce probíhá v rámci řešení již zmíněného resortního
úkolu technického rozvoje MLVD v úzké spolupráci
ÚHÚL Brandýs n. L. a Střediska DPZ, s terllÚnem
dokončení v roce 1990.
Rozsah tohoto příspěvku neumožňuje zabývat se
podrobně metodou vlastního zpracování kosmických
snímků a celým postupem tvorby fotomap poškození
lesních porostů imisemi. Poměrně dobrou představu
však může poskytnout
blokové schéma vyvíjené
technologie uvedené v tabulce 1, ze kterého je !o~ěž
patrna provázanost a koordinace prací SDPZ a UHUL.
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V prvIÚ fázi zpracováIÚ jsou vyhotoveny barevné takového projektu je ve stávajících podmínkách
syntézy v měřítku 1 : 500 000, které slouží ke kontrole vybaveIÚ Střediska DPZ a Ústavu pro hospodářskou
úplnosti dodaných dat jako pracovní podklad pro úpravu lesů velmi svízelná a přináší s sebou mnohdy
lokalizaci zájmových území.
téměř neřešitelné problémy, které je nutno kompliko.
Důležitou a rozsáhlou částí technologie zpracování vaně obcházet. Přibližně devadesát procent těchto
sIÚmkú je získáIÚ a zpracování údaJú o poškození potíží je způsobeno nevyhovující a zastaralou vý·
lesIÚchporostú pozemIÚm podpúrným šetřeIÚm. Pro početní technikou a absencí některých periferních
získání statisticky dostatečných souborů dat je v kaž· zařízení pro zpracování obrazových dat. Z tohoto
dé lokalitě nutno vybrat přibližně 30 až 40 ploch lesa důvodu jsou mnohé části technologie příliš kompliko.
v dostupné škále stupňú poškození a místIÚchpodmí. vané a jsou řešeny nouzovým způsobem. V současné
nek expozic terénu. Praktické zkušenosti ukázaly, že době je zpracování dat doslova rozprostřeno na sedmi
pro provozIÚpodmínky vyvíjené technologie je nutno počítačích, což značně brzdí vlastní postup zpracování
údaje pozemrúho šetřeIÚ zpracovat a uložit ve formě kosmických snímků a tvorbu fotomap.
.
graficko-numerické databáze.
Přes tyto potíže již byly vyhotoveny první pracovní
Data pozemIÚhošetřeIÚ slouží ke generováIÚspekverze
fotomap pro oblasti Beskyd a Krkonoš. Ověřo·
trálních histogramú jednotlivých tříd poškození lesa,
na jejichž základě je nastavován klasifikátor. Použitý vání jejich údajů v současné době probíhá a potvrzuje
způsob klasifikace se opírá o metodu maximálIÚ výsledky z roku 1987na modelovém území Krkonoš.
aposteriorní pravděpodobnosti s nulovou apriorní
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse
informací.
n. L. připravuje pracovní postupy přímého využití
Správnost klasifikace kosmického snímku je kon·
fotomap poškození lesních porostů pro účely:
trolována na několika úrovních, počínaje kontrolou
klasifikace vzorových polygonů pozemního šetření - inventarizace stavu poškození lesů na celém území
ŮSR,
a konče ověřením údajů fotomapy v terénu na ná·
hodně vybraných lokalitách. Při zjištěném nesouladu - vymezení pásem ohrožení lesů imisemi,
jsou v možných případech zaváděny korekce.
- diferencia,?ezón volby dřevin pro zalesňování,
Výstupem vyvíjené technologie zpracování kosmic·
- objektivizace a doplnění dílčích pozemních šetřeIÚ.
kých snímků jsou tema.tické fotoma.py s barevným
klíčem 4 až 5-ti stupňů poškození lesIÚch porostů
Ekonomická analýza prokázala, že pokud bude pro
v měřítkách 50 000 až 500 000, doplněné zpravidla provozní realizaci technologie zajištěna potřebná
o polohopisnou složku porostních map a černobílý technika, klesnou náklady na zpracování téměř o dva
obraz zemského povrchu některého spektrálIÚho řády ve srovnání s postupem využívajícím letecké
kanálu v oblastech mimo les.
multispektrální snímky.
Do redakce došlo: 30. 8. 1989

3. Dosalený stav vývoje

Lektoroyal:
Ing. JOlef Fryml,
ÚHÚL, Brandýl nad Labem

. K polovině roku 1989 byly hlaVIÚčástí technologie
tvorby fotomap v podstatě vybudovány. Realizace

Pouiití metod dálkového průzkumu
Země p,.i vyhledávánI a ochraně
podzemni vody

RNDr. Jan Švoma,
RNDr. Bolena Vl!flloYá,
Stayebnf geologie, I. p., Praha

Jako všechny země situované na kontinentálIÚm
rozvodí má čěskoslovensko jen malé využitelné zásoby
přírodních vod. Intenzifikace zemědělství a průmyslu
navíc ohrožuje jejich kvalitu. Proto stále naléhavěji
vystupuje do popředí problém nejen vyhledávání
nových zdrojů podzemní vody, ale také jejich ochrana.
K tomuto účelu lze výhodně použít metody dálkového
průzkumu. Bohužel ~ přírodních, technických a zejmé.

na z ekonomických a organizačně-legislativních důvo·
dů se DPZ používá jen výjimečně.
Při lokalizaci hydrogeologických vrtů v prostředí
s puklinovou propustností se dají hledat tektonické
zóny a místa odvodnění. Vychází se většinou z archivních družicových sIÚmkůa leteckých fotografií malých
a velkých měřítek. Pokud chceme využít DPZ pro
detekci znečištění, je nutné vždy expediční sIÚmkování,
zpravidla v podrobném měřítku, a to nejen pro nutnost
načasování fotografií do doby těsně po havárií, ale
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i pro snímkování ve vybraných oblastech
a blízkého infračerveného záření.

viditelného

V rámci hydrogeologického
regionálního
průzkumu
krystalinika
středočeského
plutonu a· západní části
moldanubika
použila Stavební geologie, s. p. metod
DPZ, jejichž interpretace byla zaměřena na vyhledávání hydrogeologicky perspektivních míst.
Ze zhodnocení archivních podkladů vyplynulo, že
za perspektivní z hlediska vodárenské využitelnosti lze
považovat
tektonicky
podmíněné
puklinové
zóny,
tektonické linie a širší poruchová pásma.
Velká rozloha zájmové oblasti vyžadovala zpracování přehledné geotektonické analýzy území, umožňující
výběr oblastí pro podrobnější průzkum.
Nejdříve byly prohlédnuty
zvětšeniny
spektrozonálních snímků s vyšší rozlišovací schopností z družice
Kosmos v měřítku 1: 149000. (Družicové snímky
byly zapůjčeny ze Střediska dálkového průzkumu
Země při Geodetickém
a kartografickém
podniku
v Praze.) Pro prvotní interpretaci
byly z originálů
těchto snímků zhotoveny kontaktní kopie na barevný
inverzní materiál Cibachrome HA. 'ryto snímky umož.
nily vyhledat morfostrukturní
linie, uvažované jako
tektonické linie a širší poruchová pásma (prachatické
zlomové pásmo, pásmo husineckého
zlomu, zlomy
lhenického prolomu, zlomy v pestré skupině krumlovské a další), dále kruhové,
oválné a obloukovité
struktury a okraje granulitových a žulových masivů.
Z vyhodnocených družicových snímků byly vybrány
zajímavé části území, které byly zvětšeny na výše
uve~eném materiálu do měřítka l : 30 000. Pro podrobnější hydrogoologickou interpretaci byly zvětšené
detaily družicových snímků digitálně zpracovány ve
Středisku DPZ. Z obrazovky počítače byly vybrané
barevné scény na fotografovány a z filmu byly pořízeny
další zvětšeniny detailů družicových snímků v měřítku
1 : 15000. Digitalizované snímky umožnily podstatně
podrobnější interpretaci linií ve vybraném detailu.
Další informace přineslo letecké snímkování, pro·
vedené v bezvegetačním období na vybraných lokalitách. Bylo uskutečněno rádiem řízeným mikroletounem na formát 6 X 9 cm v primá;rním měřítku
1 : 8000 až 1 : 12000. Pro terénní šetření byly poří.
zeny čern(Jbílé i barevné zvětšeniny
v měřítkách
1 : 6000 až 1 : 2200. (Provozovatelem
mikroletounů
použitých
v rámci úkolu byly Fotografie
Plzeň
a Agropodnik Brno). Na snímcích z výšek kolem
800-1000 m bylo možné interpretovat
vlhkostní
anomálie, které jsou dobrým indikátorem
tektoniky
v krystalinických
oblastech a při rekognoskaci terénu
nejsou vždy patrné, žilné projevy morfologicky odlišné
do okolního terénu a často provázené tektonikou.
Digitalizace podrobných
leteckých snímků přinesla
údaje o dalších liniových strukturách,
které nebyly
patrné na primárních snímcích.
Podklady získané interpretací družicových a leteckých snímků byly doplněny výsledky letecké geofyziky, údaji z mapy fotolineací a kruhových struktur
a z dalších dostupných geologických podkladů a byla
sestavena souhrnná geologickotektonická
mapa celého
území. Vybrané lokality byly proměřeny povrchovými

geofyzikálními metodami velmi dlouhých vln, kombinovaného
a symetrického
odporového
profilování,
vertiká.lních elektrických sond a spontánní polarizace.
Na základě uvedených
prací byly lokalizovány
hydrogeologické průzkumné vrty.
Šestnáct, přibližně padesát metrů hlubokých vrtů
na středočeském plutonu mělo 2,3.krát vyšší průměrnou
vydatnost než 490 archivních vrtů. Na území moldanubika - západ bylo do tektonických
zón situováno
dvacet pět hydro geologických vrtů, jejichž průměrná
vydatnost byla dokonce 4krát vyšší než u 820 starších hydrogeologických vrtů [7].

Preventivní
ochranou rozumíme nejen soubor činností, které mohou zabránit proniknutí
polutantú
do horninového prostředí, ale také včasné objevení
potenciálních zdrojů znečištění.
Pokud se týká regionální ochrany hydro geologických
struktur, bývá účelem metod DPZ vyhledání nejzrani.
telnějších míst, které většinou představují tektonické
linie, absence nepropustných
krycích vrstev, poddolovaná území a krasové jevy. Vychází, jak bylo popsáno v předešlé kapitole, z archivovaných
družico·
vých a resp. leteckých snímků. Metodiku pro regionální hydrogeologickou ochranu vypracoval J. Slavík
[4].
Dálkový průzkum může poskytnout unikátní informace při hodnocení opuštěných a projektování nových
skládek domovního a průmyslového odpadu. Ze starých, opakovaných leteckých fotografií lze nejen vyčíst plošnou a hloubkovou
expozici dané lokality
v· minulosti, ale fotogrammetrickým
proměřením se
dokonce dají získat též kvantitativní
údaje o vytěžených a zavezených kubaturách v místě dnes třeba již
opuštěné skládky [2].
Letecká černobílá fotografie (měřítko
1: 20 000
a 1 : 25000) poskytne údaje o prostorovém rozložení
dalších bodových
zdrojů potenciálního
znečištění,
jakou jsou silážní žlaby, polní hnojiště, provizorní
sklady chemikálií aj., prostřednictvím
dobře dešifrovatelných
příjezdových
polních cest. Z archivních
fotografií mohou být získány cenné informace o starých změnách vodní sítě, které ovlivňují dnešní vodní
režim (zasypaná. stará koryta a slepá ramena řek).
Značný význam pro prioritní migraci polutantů mají
drenáže, které jsou zcela evidentní na leteckých záběrech a to nejen z doby blízké realizaci hydrotechnických zásahů.
Letecké snímky se dají využít také pro optimální
lokalizaci indikačních vrtů a to do tektonických
zón
protínajících zdroje potenciálního znečišťování.
Průzkum možnosti průsaků 11 bodových potenciálních zdrojů (skládky, složiště), úniků z ropovodů, produktovodů, plynovodů a podzemních plynových zásobníků a podzemních nádrží sice tematicky náleží
také do prevence, vychází však z postupů popsaných
v následujícím textu.

Zatím neexistuje použitelná přímá metoda DPZ pro
zjišťování přítomnosti
polutantů
v podzemní vodě
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během jejího proudění v kolektoru. Projevy znečištění
se dají přímo sledovat až po jejím vývěru na terén
v pramenech
anebo snadněji po přironu podzemní
vody do recipientů.
Ve Stavební geologii, s. p., Praha byla vyvinuta
metoda detekce znečištění podzemních vod a horninového prostředí, která vychází ze změn vegetačIÚho
krytu. Prvním předpokladem
je přítomnost
rostlin,
které reagují na přítomnost
škodliviny v rhizosféře,
druhou nezbytností je výskyt hledané látky v takové
hloubce pod povrchem, kam dosahují kořeny iI).dikační
vegetace. Rozsah článku nedovoluje
se metodikou
detailně zabývat; odkazujeme
na starší dostupnou
literaturu [6] resp. na knížku, ve které bude detekce
demonstrována na barevných přílohách [3].
Při fotografické detekci znečištění se vychází z následujících diakritických znakit: zdravotní stav vegetace,
projevující sc ve změnách rcft.ektance ve viditelném
a zejména v blízkém infračerveném
spektru (800 až
llOO nm), změna hustoty zápoje a v menší míře posun
fenofází (opožděné nebo urychlené kvetení). Vzhledem
k rozdnům reft.ektančních charakteristik
rostlin podle
druhu, stanoviště, stáří a vegetačního období neexistuje dešifrovací klíč zdravotního stavu. Vychází se ze
srovnání se stejnou rostlinou na kontrolním stanovišti. Pro vyvolání stressu je limitující vedle rezistence (tolerance) vegetace koncentrace škodlivíny. Nízké
koncentrace ropných uhlovodiků (desetiny ppm) nemají škodlivý,
ale naopak stimulační
účinek [5].
Obecně proto úspěšnostfotodetekce
klesá se vzdalováním od místa průniku polutantu
do hornin. Statistickým rozborem hydrogeologických
poměrit loka·
lit CSR, kde probíhal v roce 1987 průzkum pro ochranu
podzemní vody, jsme zjistili, žo v 68 % z 2200 případů
ležela hladina vody do 4 m pod terénem. Znamená to,
že na většině území se dá k indikaci znečištění využít
běžných dřevin.
Fotodetekce
byla úspěšně aplikována při ochraně
před ropou, ropnýini produkty, zemním plynem a těžkými kovy - zde se využívá stress rostlin, rezultující
m. j. v poklesu infračervené reft.ektance. Nadměrná
přítomnost dusičnanů v půdě byla detekována jeho
stimulačním efektem, projevujícím se sytou zelení ve
viditelném spektru a zvýšenou reflektancí v rozsahu
SOO-llOO nm. Optimální metodou je souběžné fotografování na inverzní barevný a barevný infračervený
film Kodak Ektachrome (Aerochrome) Infrared exponovaný přes sytě žlutý filtr Wratten 12. Kombinace
žlutého filtru s kompenzačním
světlepurpurovým
filtrem 00 20M zvýší výtěžnost informace o stressu
jehličnanů [3].

ó. Závěr
Předností metod DPZ pro vyhledávání
a ochranu
podzemní vody je tychlost, spojitost informace o roz·
sahu znečištění a sledování procesu znečištění i dekon·
taminace v trvale dokumentovaných
časových řezech.
Fotodetekce
znečištění vychází ze změn rostlinného
krytu; to má výhodu v jednotě postupu pro různé
polutanty. Nedá se však aplikovat při lokální či se·
zónní absenci vegetace a při nízkých koncentracích,
které ještě nevyvolávají
reakci rostlin. Z posledního
důvodu nelze detekovat ani některé nebezpečné orga·
nické mikropolutanty,
např. polychlorbifenyly,
jichž
se jenom v ŮSR vyskytují "zbytky. " množství 10 000 t
v různém stupni technického zabezpečení.
Přímá detekce nízkých koncentrací škodlivin se zdá
možná v atmosféře nad místem jejich výskytu tele·
detektory na bázi Ramanovy spektrometrie,
laditel·
nými lasery, event. pomocí tzv. "sniffers" umístěných
na palubě letadla; ty stanovují aerosoly uhlovodiků
s fantastickou citlivostí 2.10-17 g.cm-a [1]. Domnívat
se, že nové metody bude možno aplikovat jinak, než
získáním přístrojové tec~y
ze zahraničí nebo základním výzkumem,
by bylo pouhou iluzí. Jejich
potřeba se však může stát již v blízké budoucnosti
velmi aktuální právě pro ochranu životního prostředí
před organickými mikropolutanty.
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Výzkumný ústav zvukové, obrazové
a reproduklnf techniky, Praha

Aplikace dálkového průzkumu Země
v ochraně pi'irody

1. Úvod
V rámci ministerstva kultury (MK) ČSR bylo ustanoveno vědeckorealizační sdružení Výzkumného ústavu
zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT)
a Státního ústavu památkové peče a ochrany přírody
(SÚPPOP) pro využití metod dálkového pri'tzkumu
Země (DPZ) v ochraně přírody. Náplní tohoto sdružení
je-:
a) výzkum, který zahrnuje celý technologický řetězec
DPZ,tj.
- pozemní podpůrné měření a šetření,
- snímání a záznam radiometrických dat palubními prostředky,
- zpracování aerokosmické videoinformace,
- intepretaci aerokosmické videoinformace,
- výzkum a vývoj přístrojové techniky,
b) realizace výsledků výzkumu, která zahrnuje:
-- zajištění snímkování
chráněných
krajinných
oblastí (CHKO),
- vyhodnocení,
- zpracování výstupní informace,
.
- předání zpracovaných
materiálů organizacím,
příp. orgánům pro rozhodovací činnost.
Pracovní náplň je pojata komplexně, a to jak pokud
jde o jednotlivé technologické fáze DPZ, tak pokud
jde, o cyklus výzkum - vývoj - výroba, kdy se
problematika řeší od otázek základního výzkumu až
po praktickou aplikaqi a využití v národ.Iúm hospodářství. Přirozeně do takové hloubky a šířky, jakou
dovoluje profesní skladba a kapacita řešitelského kolektivu. Toto komplexní pojetí prací se ukázalo jako
nutné, neměla-li problematika zůstat na úrovni výzkumu. Od výzkumného řešení po uvedení do praxe je
dlouhá, dosti svízelná cesta, kdy se zdánlivě nic neděje, kdy však je nutné dořešit úkol až do konečné
fáze praktické aplikace, včetně propracované a ekonomicky únosné technologie.
Pokud jde o tematické zaměření, má většina pohraničních CHKO charakter převážně lesního geosystému. Vnitrozemské CHKO mají smíšený charakter
zemědělsko-lesního geosystému, proto pozornost je
věnována převážně fenoménům, které se týkají problematiky lesního hospodářství a zemědělství.
2. Používané snímkové materiály
2.1 Prvotní

snímkové

materiály

(negativy)

VstupIÚmi snímkovými materiály jsou negativy pořízené kamerami MSK 4 [1]. Pro účely ochrany pNrody
se pořizují negativy v měřítku 1 : 25 000 obvykle ve
spektrálních
pásmech 2 (0,54 pm), 3 (0,60 pm),
4 (0,~6 pm) a 6 (0,84 pm) s příčným překrytem 30 %

a podélným 60 %, aby bylo možné i stereoskopické
vyhodnocení. Negativ rozměru 55 mm X 80 mm pokrývá v měřítku I : 25000 území I375m X 2000 m,
tj. plochu 2,75 km2• Při uvedených překrytech 30 %
a 60 % je " čistý " rozměr území (bez překrytu)
550 m X 1400 m, tj. plocha 0,77 km2, tedy 28 %
celkové plochy.
2.2 Odvozené

snímkové

materiály

Z negativů se pořizují:
a) černobílé zvětšeniny jednotlivých snímků z ri'tzných
spektrálních
pásem, vesměs v měřítku I: 5 000,
v některých případech I : 10 000. Každé spektrální
pásmo nese určitou specifickou informaci. Pro lesní
geosystém mají nejbohatší
vypovídací
schopnost
snímky ze 6. spektrálního pásma. Tím ovšem není
řečeno, že některé fenomény nejsou zřetelněji zobrazeny na snímku z jiného spektrálního pásma [I]. Tyto
černobílé zvětšeniny se zpracovávají na zvětšovacím
přístroji s elektronickým vyrovnáním kontrastu EZ 82
vyvinutým ve VúZORT v minulé pětiletce. Světelným zdrojem není žárovka ale televizní elektronka.
Snímek se kopíruje bod po bodu a expozice se řídí
automaticky v závislosti na hustotě negativu tak, že
při kopírovaní světlých míst negativu se expozice
snižuje, při kopírování tmavých míst naopak se zvyšuje. Funkce je. analogická technologii fotografické
neostré pozitivrú masky s tím, že neostrá pozitivrú
maska vzniká při procesu kopírování automaticky
na stínítku televizní elektronky. Stručně lez přínos
přístroje
s elektronickým
vyrovnáním
kontrastu
charakterizovat následovně:
- snižuje kontrast velkých ploch a zachovává
kontrast malých detailů, příp. ho zvyšuje (filtrace
prostorových kmitočtů). Tam, kde by byly na zvětšenině při použití klasického zvětšovacího přístroje
zcela bílé nebo černé plochy bez kresby, se kresba
(textura) objeví. SIÚžení kontrastu postihuje plošky,
které mají zhruba dvojnásobný rozměr než je rozměr
světelné stopy televizní elektronky,
- vyrovnává úbytky ozáření v okraji SIÚmkUzpů.
sobené optickým systémem sIÚmací kamery (fotometrický zákon cos3 c<, příp. vignetace objektivu kamery). Kromě toho, že jednotlivé snímky mají v celé
ploše vyrovnanou střední hustotu, uplatňuje se tato
přednost v tom, že je možno vytvořit velmi kvalitní
fotoschema, kde hustoty jednotHvýeh snímkú na sebe
navazují, takže přechody mezi snímky jsou téměř
neznatelné,
- vyrovnává. změny ozáření působené různým
sklonem terénu, což výrazně přispívá k čitelnosti
snímku a snižuje nároky na jasovou adaptaci oka
a tím i na únavu interpretátora,
- přechodový jev na rozhraIÚ světlého a tmavého
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bodu (a naopak) zvyšuje hranový kontrast a přispívá
k zlepšenísubjektivního vjemu ostrosti snímku,
- televizm elektronka je zdrojem monochromatického záření, čímž je minimalizována chromatická
vada reprodukčního objektivu, což přispívá.k ostrosti
snímku,
b) fotoschémata z černobílých snímků. Obvykle se
zhotovují v měřítku 1 : 25 000 slepením dílčích černo·
bílých snímků zhotovených na elektronickém zvětšovacím přístroji. Snímky jsou ovšem zhotoveny
v centrá.lní projekci a uplatňují se tu geometrická
zkreslení, způsobená převýšením terénu. Je někdy
obtížné dosáhnout přesně geometrické ná.vaznostiobjektů zobrazených na sousedních snímcích, zejména
jde-li o výškově členité území. Fotoschémata podá.
vají celkový přehled o větším územním celku, zvláště
pak fotoschémata z různých časových horizontů
vypovídají o dynamice vývoje sledovaného území,
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3. Využívání materiálů DPZ v praxi pro účely
ochrany přIrody a památkové péče
Největší rozšířem doznaly v praxi doposud černobílé
snímky ze 6. spektráhúho pásma. Zpracovány byly
smmky těchto CHKO: Jizerské horl, Žďárské vrchy,
Křivoklát, Kokořín, Šumava.jih, Ceský ráj, český
kras, Jesemky (1. část), Slovenský kras a KRNAP,
což reprezentuje kolem 9 000 smmků. Smmky vesměs
v měřítku 1 : 5000 byly jednak předány příslušným
správám CHKO, jednak slouží jako podklad pro další
výzkumné práce. V praxi se uplatňují pro následující
účely:
.a) aktualizace mapových podkladů. Mapy se obno·
vují v desetiletých cyklech. Při tom vývoj využívání
půdního fondu a vývoj lesmch gcosystémů v imismch
oblastech je natolik dynamický, že mapové podklady
neodpovídají skutečnému stavu. Je ovšem nutno
podotknout (jak bylo uvedeno dříve), že snímky DPZ
jsou pořízeny v centrálm projekci a že ve výškově
členitém terénu dochází ke geometrickému zkreslení
při přímém překreslení snímku do mapy. Toto zkreshmí
je možno do určité míry snížit tím, že budeme využívat
jen středm část smmku. Výrazným přínosem by bylo
překreslovací zařízem, které by umožnilo využít
stereoskopické zobrazení (diferenciální předzesilovač),
b) Ochranářšké mapování. Je to časově velmi nároč~~ r!'~oo,K.l1~i'G~ n.~rÚani ~~l'lt aotlte možné zvlil.ctTIGtlt
_
pozemním šetřemm. Ze snímkli ~, pásma je možno
identifikovat a situačně do mapy vykreslit celou řadu
krajinných prvků blíže specifikovanýchv [1],

c) barevné syntézy. Zpracovávají se na multispektrál.
rum projektoru MSP 4, který má konstantm pětinásobné ~Yětšem. Při použití negativu v měřítku 1:
: 25 000 je ",ýslednýobraz v měřítku 1 : 5 000. Rozměr
syntézy je 40 ~m X 50 cm, což je formát ještě přija.
telný pro archivt>',ci
a r~' tom jeho rozlišovacíschopnost
-je ~ro ~'IT.fiic~Ídosiait;tI::":. ro lesm geosystémy
a iejména pro zjišťování zdravot.i4i!lvstavu lesmch
porostů [2]jsou nositelirelevantní informace ::'.1'~M~':'U"
pásma 4 a 6 [3]. Z negativů uved~ých pásem se zho·
to"?"!černobílé ~V'"4.
pásma se promítá
pod červeným ••Hrem a pozitiv 6. pásma pod zeleným
filtrem. Tato kombinace se exponuje na barevný
inverzní materiál Fomachrom. Škála barev zelená c) prověrka velkoplošnýchchráněných území. Z řady
žlutozelcná - žlutá - žlutočervená - červená repre- úloh týkajících se prověrky velkoplošných chráněných
zentuje různé stupně poškozem smrkových porostů, území [6] byla zpracována dosud dynamika úbytku
přičexnž zdravé stromy se zobrazují barvou zelenou, lesmch porostů a vývoj plošné a r'ý1tovéeroze způmrtvé stromy ba.rvoučervenou.
sobené těžebmmi mechanizmy [71 ~~ésÍ ~mědaV8
Z naznačenooQ-kchnologickéhopostupuje-zř~-.o1!J()_Jizerské
hory ....
11 st.u:~
poŠkozellÍsmrkovýdl
že jde o značně složitý fotografický proces, který za. porostů v celé CH~.!.:',Jizerské hory,
hmuje několik dílčích kroků, při nichž je nutné do·
d)':;';'.
,..
,
d.rf~"vysokou technologickou kázeň jestliže chceme
vy!Llti metod DPZ v památkové peCI.Smmkozí~k~tvýsledky, jejichž vypovídací s~hopnost by měla v~'C~i.materiálůse využívá pr~ detekci archeologick~c~
dostatečnou přesnost [4] [5]
lokaht [8]. Pro nedestruktIvní metody zkoumam
"
~..
památkových objektů (obrazů, nástěnných maleb,
-----~->- __ ~
~~------------nápisů a pod.) se využívá metod používaných v DPZ.
d) sní.iii,i;"'v-:~.~
i.iíl.rvách,zpracované na zaří·
zení Densicoior VV':inutém ve VUZORT v minulé
pětiletce.J.de/o zařízení, které umožňuje pomocí tele· 4. Závěr
vizního řetězu převést jednotlivé stupně ·šedi do --------------------barevné stupnice. Je tedy určeno především pro uni· Z uvedeného stručného přehledu je možno konstatovariantm metody zpracování, jako např. pro klasifi- vat, že v resortu ministerstva kultury ČSR byly vytvobci heterogenity půdy nebo klasifikaci hustoty řeny základní podI1Únky využívání metod DPZ
obilovin. Barevný obraz na monitoru je možno ofoto· v oblasti ochrany přírody a památkové péče. Pra,k·
grafovat a získat tak trvalý dokument. Již z toho, že tické .využívátlÍ dosáhlo značného rozsahu, i když
základem přístroje je televizní řetězec vyplývá, že má zdaleka ještě není využito všech možností, jež metody
proti fotografickému procesu sniZenou rozlišovací DPZ mohou poskytovat. Většímu rozšíření metod
schopnost. Je ovšem možno, v případě potřeby, zpra- DPZ v praxi brám do značné míry ~o.sud platná
covat jen určitý výřez smmku úpravou zvětšem a tím legislativníopatřem, především to, že snímky DPZ
docílit větší rozlišovacíschopnosti,
jsou převážně tajné.
Zatím jsme s materiály DPZ- pracovali víceméně
e) snímky zpracované digitálními metodami na zaří· analyticky, tj. hledaly se pí:íznaky, jak rozeznat jedzem Pericolor se pro hromadné zpracování zatím ne- notlivé prvky geosystému, příp. jejich stav. Pro ekolovyužívají proto, že to vyžaduje trvalé a dost vysoké gii i životní prostředí jsou však důležité vzájemné
nároky na devizové prostředky k zajištění dovozu vztahy a souvislol?timezi druhovou skladbou, stavem
a prostorovým ro~místěmm jednotlivých krajinných
provozmch materiálů pro barevnou tiskárnu.
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prvků. Zatím se však dobře nedaří navázat dialog mezi
přírodovědci a pracovníky DPZ v tom smyslu, aby
přírodovědci formulovali své požadavky na DPZ.
Je to dáno tím, že přírodovědci nejsou dostatečně
seznámeni s metodami DPZ a jejich možnostmi
a naopak odborníkům DPZ nejsou známy problémy
přírodovědců. Tuto bariéru bude možno překonat
vzájemnou spoluprací na konkrétních praktických
úkolech, a tak přejít od analytické formy práce
k syntéze, která podá daleko komplexnější obraz
o sledované lokalitě a kde se přednosti DPZ uplatní
ještě výrazněji.
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80.re~
kOOffiktumezi růstem popu~~-----počátek
lace a omezenou disponibilitou přírodních zdrojů se

Geoinformační systém (G1S)*)je specializova~'ý sy:
stém řízení dat, určený pro vstup, analýzu, řízem
a výstup prostorových dat, s nimiž jsme zvykU se
obvykle setkávat v mapách. Tento systém vyžaduje
počítačovou základnu, programové zázemí, databázi,
procedury určené k její manipulaci a řízení a samozřejmě kvalifikovaný lidský faktor. Zavádění technologie
GIS, opírající se o využití digitální techniky, sleduje
zefektivnění příslušného informačníhoprocesu,zvýšení
operativnosti přísunu prostorov: ch údajů uživateli
a rovněž zprostředkování takové analýzy uvedených
dat na podporu poznávacích a rozhodovacích aktivit,
která by jinými cestami nebyla realizovatelná.
Ačkoliv se koncepce GIS začala formovat před více
než dvaceti lety, její naplňování si po dlouhou dobu
zachovávalo platonický charakter. K prosazení realismu chyběly výraznější společenské impulsy, nedostávalo se adekvátní techniky a technologie, povolaných
specialistů i bází dat. Zásadní zvrat přinesl teprve
*) Uvažuje se podle ustálených zahraničních zvyklostí
v širším slova smyslu a tedy nikoliv jen jako "geografický", ale obecněji jako teritoriálně orientovaný informační systém.

stejně jako kritické zhoršení kvality životního prostředí stalo výzvou pro zásadní změnu prostorového
ro~:i~o .••...
~ní a řízení a nové trendy ve vývoji GIS,
zazna~Jinologicky
vyspělých zemích,
umožnily dát na tuto ~a~;:;t;~vii.
~~2. Urěujíef trendy souěasného světovéllo vÝt"9je GIS
Významným přínosem pro přechod GIS od koncepč.
ních úvah a pokusů do provozuschopné fáze byl
především výrazný komerčně motivovaný vzestup
zájmu předních producentů počítačové techniky, jaké
reprezentují společnostiIBM, Prime, Hawlett Packard,
Sun aj., o vývoj q. výrobu technologicky pružných
a výkonných počítačových pracovišť šitých na míru
GIS. V současné době je jako výsledek uvedeného
zájmu na trhu rozsáhlý sortiment těchto pracovišť
sestavených převážně na bázi minipočtačů a osobních
počítačů fungujících pod systémem UNIX nebo jeho
ekvivalentem a disponujících prostředky obrazové
analýzy, počítačové grafiky a dalšími moderními
nástroji.
Tak kupř. jen současná nabídka naposledy jmenované společnosti SunMicrosyl!tems,Inc. [1] obsahuje na
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třináct typů počítačových pracovišť citlivě reagujících svými parametry na technologické požadavky
i ekonomické možnosti široké palety kategorií provozovatelů GIS. Tato nabídka se přitom rozvíjí v podmínkách setrvalého poklesu cen hardwaru, takže
nejjednodušší technickou základnu k provozování
GIS lze získat již za 22 tisíe dolarú.
Jako činitel pozitivně stimulující realistický vývoj
GIS posledního období působí rovněž i~tenzivní zdokonalování specializ<?vaného softwaru pro budování
a provozoválÚ tohoto osobitého typu informačních
systémů. Jeho zdrojem je prosazení topologické kOllcepce do struktur datových souborů GIS, z něhož se
odvíjí efektivní realizace ideje GIS jako "stroje na
integraci dat" .
Díky tomuto opatření byly zvládnuty problémy
bezkonfliktlú integrace rastrových, vektorových, tabelárních aj. datových souborů GIS, vyřešeny otázky
praktické integrace mnoha databází vytvořených
podle různých koncepcí i uspokojeny náročné požadavky údržby bází prostorových dat" pro něž je typický doprovod každé změny dopady do jejího širokého okolí. Úlohu klíčového nástroje efektivní implementace koncepce databázového systému do prostředí
GIS sehrál relační databázový interface schopný
spolupráce s jakýmkoliv systémem Nzení relační
báze dat.
Vynikajícím příkladem docíleného vývojového stadia tohoto specializovaného software je systém
ARC/INFO z produkce amerického Environmental
Systems Researeh Institute, Inc. (ESRI) [2], jenž
byl formován po více jak deset let a postupně zdokonalen v deseti dodatcích k jeho základní verzi. Je
řešen pro hardwarové prostředí minipočítačů a osobních počítačů různé provenience (s přednostní vazbou
na systémy Sun), prakticky zabezpečuje integraci
dříve vzniklých databází různých datových struktur
(USGS DGL, US GS DEM, ERDAS, TIGER/Line,
AutoCAD aj.) a disponuje univerzálním relačním
databázovým interfacem RDBI.
Systém ARC/INFO je rozšiřován na komerční bázi
a potvrzením jeho významu pro naplňování typických
celosvětových trendů rozvoje GIS je skutečnost, že je
využíván mnoha sty významných provozovatelů
nejen ve Spojených státech. Do jeho klientely náleží
také řada renomovaných vládních orgánů, vědeckých
ústavů a dalších institucí všech států západlú Evropy
i ostatních kontinentů. Ze socialistických státú k nim
patří provozovatelé GIS v ČLR a o implementaci
jmenovaného systému v současné době jednají interesenti ze SSSR a MLR.
Ačkoliv se inovace v hardwarové a softwarové
základně staly významnými nástroji dovedení vývoje
GIS do funkceschopného stadia, nepředstavují při
analýze ekonomiekých aspektů - realizované v podmínkách racionálního poměru hodnot živé a minulé
práce technologicky vyspělé společnosti - rozhodující
faktory, neboť na ně připadá jen 30 až 15 % (a někdy
ještě méně) z celkových nákladů na výstavbu GIS
[3]. Rozhodující podíl zbylých nákladů pak spotřebuje sběr dat a jejich pořádání do databází GlS, jejichž vysoká ekonomická náročnost je vyvolána
zejména zvláštnostmi dat grafického resp. obrazového
charakteru. Tyto aktivity tak púsobí v podmínkách
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jinak pozitivních trendů posledlúho vývoje GIS jako
kontroverzní činitel.
Překonání brzdícího účinku tohoto faktoru je věnována značná pozornost, přičemž za základní cestu
í'ešení se považuje centralizovaný sběr dat a vytváření
databází GIS a jejich kolektivní využívání na komerčlúm základu. Úloha centráhúho zpracovatele přirozeně přísluší státním orgánům pověřeným tradičně
tvorbou původních map (např. U. S. Geological
Sůrvey) nebo sběrem prostorových dat (např. U. S.
Census Bureau). Tato cesta již přináší své konkrétní
plody: kupř. naposledy jmenovaný orgán investuje
v současné době ve Spojených státech do vytvoření
databáze uličních bloků mapy 1 : 24 000 na 200 milionú
dolarú, ale uživatel z lÚ bude moci získat databázi
okresu za pouhých 190 dolarů.
Nepřehlédnutelnou součástí trendů v oblasti G1S
je pozornost, věnovaná prohlubování kompetentnosti
lidského faktoru. Tato péče začíná cílevědomou výukou problematiky na vysokých školách; např. technika a technologie GIS se na bázi zmíněného systému
ARCjlNFO vyučuje na více než stovce univerzit
s využitím propracovaného učebního programu PC
ARC/INFO University LAB KIT zcela realizovaného
na osobním počítači. Vzdělávání specialistú pokračuje
pak v odborných kursech GIS. Tak třeba již jmenovaný
ESRI organizoval pouze během roku 1989 v devíti
tematických okruzíeh téměř padesátku kursú.
Výměně odborných poznatků o rozvoji GlS slouží
rovněž řada vědeckotechnických akcí, z nichž jen
oněch s mczinárodním věhlasem bylo možno v minulém roce napočítat dvanáct. Nezastupitelnou úlohu vc
slcdovaném procesu prohlubování kvalifikace spe·
cialistú GIS sehrávají též nově zakládaná úzee specializovaná odborná periodika jako jc "International
JOUl'nal of Geographical
Information
Systems"
(1987), "GlS World" (1989) aj.
Charakterizované vývojové trendy tedy pí'esvědčivě
ukazují, že ve sféře GIS jednou provždy skončilo
období mělce založených pokusů a omylú rcalizovaných omezenými skupinkami nadšencú. Místo toho
nastoupila
éra púsobnosti hluboce profesionálně
fundovaného "průmyslového odvětví G1S" [4], které
si nekompromisně buduje svúj rozvětvený trh (index
růstu obchodního obratu 1988/1984 činí např. u ESRI
téměř 600 %) a v totálně zkomercionalizovaných podmínkách nabízí téměř vše, čeho je k úspěšnému založení a bezodkladnému praktickému provozování GIS
zapotřebí.
Příští provozovatel se proto může soustředit jen
na analýzu informačních požadavkú motivovaných
společenskou poznávací a rozhodovací potřebou, jejichž
uspokojení reprezentuje poslání připravovaného GIS,
na jeho koncepční rozpracování, zabezpečení procesu
sběru a obnovy specifických dat a na další problémy,
vyplývající ze zvláštností výstavby a provozování
právě jeho systému. Poznamenejme přitom, že se
v těchto podmínkách
technologického komfortu
často projevuje tendence k budování GIS, jež mají
sice vymezené poměrně velice úzké aplikační pole, ale
zato zaručené vysoce intenzivní využití, jež je zdrojem jejich rentability. Integrace informačních systémú se tak zpravidla neprojevuje v rovině aplikační,
ale spíše v operační úrovni, kde zprostřectkuje zproduktivně,ú procesu budování a provozu GIS.
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Záměry implementovat materiály dálkového průzkumu Země (DPZ) do procesu výstavby GIS jsou letité.
V jejich argumentaci lze vystopovat široký repertoár
pohnutek od poctivě zamýšlené snahy přispět k řešení
úzkoprofilového problému racionálního formování
databází GIS až ke spekulacím o přenesení zodpovědnosti za nesplněné aplikační vize DPZ na GIS. V těchto
podmínkách také krystalizovaly původní euforické
představy o úloze materiálů DPZ ve výstavbě GIS do
současné realistické podoby. Ta vychází ze skutečnosti,
že soudobé GIS disponují - jak to naznačila předchozí
kapitola - všemi základními hardwarovými a softwarovými -předpoklady pro bezkonfliktní pojmutí
rastrových struktur digitálních aerokosmických dat do
svých databází.
Pro faktické využití těchto možností proto zbývá
jako rozhodující kritérium praktická užitečnost takového kroku. Pro současnou fázi převažujícího frontálního zakládání GIS je příznačná především výstavba
databází jejich základní prostorové kostry, odpovídající obsahu topografické resp. obecně zeměpisné
mapy. Pro tyto účely dávají střízlivá řešení před využitím průzkumových dat přednost digitalizované
formě existujících tradičních map, pl'ičemž sc opírají
o pádnou argumentaci: uvedenou databázi s dostatečnou vypovídací schopností lzc pořídit na základě
kartografických dat až osmkrát levněji než s využitím
prúzkumových dat [3].
Materiály DPZ sc pak ve vztahu k těmto databázím GIS uplatňují převážně jen jako prostředek jejich
aktualizace. Přitom však je zřejmé, že se seriózní
naplnění i této jejich omezené funkce neobejde bez
organické symbiózy s databázemi kartografické provenience, které pro průzkumová
data poskytují
apriorní podpůrná data, nezastupitelná
pl'i jejich
geometrické a radiometrické korekci. Výraznější podíl
na formování databází GIS však získává DPZ ve
druhé fázi, kdy výstavba těchto informačních systémů
proniká do jejich vlastní tematické sféry, v níž chybějí adekvátní kartografické podklady.
Je tomu tak především v případě údajů o fenoménech stacionárního charakteru (např. geologických),
které jsou tradičními metodami obtížně získatelné
a jež nezastupitelně
poskytují zejména kosmické
metody DPZ (např. makrolineamenty zemské kůry).
Podobně 'Výsadní postavení mají průzkumová data
jako zdroj budování databází GIS zobrazujících dynamiku vybraných územních prvků a komplexú. Jedná
se však obvykle jen o vývojové jevy dlouho- a střednědobého charakteru (např. desertifikace krajiny v periodě několika desetiletí, narušování lesního ekosytému během několika let), zatímco ve vztahu k informačnímu zobrazení krátkodobě signifikantní dynamiky
jiných fenoménú (např. fenologický cyklus fytocenóz)
se jeví samotná otázka budování digitálních databází
GIS - v dúsledku nezajistitelnosti dochvilného sběru
dat, jejich rychlého zpracování a tedy pohotové aplikační disponibility - jako zatím mnohdy sporná.
V nitru stávající koncepce GIS se v posledních letech
začíná formovat kritika současných databází, která
poukazuje na t.o, že jejich obsah je podrobnostně
příliš strnulý, neboť jednou provedená generalizace
gcodat vyvolává nevratnou Zmt'llu vstuprúch resp.

podkladových dat, ačkoliv by zachování jejich podrobnostní pružnosti bylo pro mnohé prostorové analýzy
prospěšné. Rovněž se upozorňuje na fyzickou rozdělenost digitálních údajú zobrazujících tematické třídy
územních prvkú do subbází, což ztěžuje studium jejich prostorových interakcí. A v neposledrú !'adč je
kriticky posuzován fakt, že GIS nabízí na svých výstupech stále jen data, ačkoliv uživatel je pro řešení
poznávacích a rozhodovacích úloh potřebuje mít přetavená do podoby vědomostí.
Konstruktivní odpověď na tuto kritiku hledají nové
koncepční přístupy, které ve srovnání se současnou
situací počítají s radikálním zvýrazněním úlohy materiálú DPZ při formování GIS. Pracují se stereodvojiccmi geometricky a radiometricky
korigovaných
podrobných leteckých multispektrálních SIÚmkŮjako
se svébytnou databází, z níž je možné v závislosti na
specifice aplikační úlohy excerpovat podrobnostně,
obsahově i prostorově pružně modifikovaná data,
přetvářet jc v potřebné vědomosti a teprve tyto vědomosti zakládat do vhodných bází přímo vyu~itelných v příslušném rozhodovacím procesu.
Celý naznačený postup však musí být pro počítačovou realizaci zabezpečen rozsáhlým komplexem
procedur, které na principu umělé inteligence operativně ad hoc řeší náročné úlohy typu generalizace
prúzkumového obrazu území, klasifikace jeho vybraných stránek a pochopení jejich smyslu v prostorovém
kontextu apod. A tak tI-ebaže je tento inovační trend
již nyní expcrimcntálně ověI-ován např. jako systém
MAPS pro území Washingtonu, DC na Carnegic
Mellon University [51, jedná se zatím jcn o první
úzce aplikačně zaměi'ené pokusy, jejichž realizační
horizont leží zřejmě kdesi na rozhraní našeho a příštího
století. Přesto však vyznačuje perspektivní směr
hlubšího využití potenciálu DPZ, s nímž jc Fž v současné době třeba vážně počítat.

Naše země se v 70. letech zařadila i v mezinárodním
měřítku mezi protagonisty budování GIS a význam
této organické složky československé informační soustavy vyjádřilo i usneselú vlády ČSSR č. 20{1973.
Jeho plnění však bylo provázeno vyčerpávajícím
zá.polením s neadekvátní výpočetní technikou, složitým formováním softwarového zázemí GIS bez výraznější vnější opory, působením některých administrativních
omezení, nezvládnutím
problematiky
rentability a v neposlední řadě i nedostatečnou podporou aplikační sféry a proto zaznamenalo jen dílčí realizační výsledky. S tím spojená nesoustavnost a nedůslednost v uskutečňování vytyčených cílů způsobily
dnešní výrazné zaostávání za světovou špičkou, které
se projevuje v celém vějíři určujících aspektů. Tato
situace se neblaze odrazila i na stavu využití potenciálu DPZ při formování hází dat GIS.
V uplynulém období bylo sice docíleno vědeckovýzkumných výsledkú řešících úsekové problematiky
uplatnění DPZ při formování GIS, jež jsou zdokumentoványv řadě pramenů (např. [6] aj.) a snesou v mnoha
případech i náročné mezinárodní srD'vnání. Jedná se
však vesměs o !'ešení trpící nekomplexností, poplatnou zastaralosti a neucclenosti koncepcc budování
samotných GIS v tuzemských podmínkách, jež by pro
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utváření příslušných inovací DPZ měla reprezentovat
inspirační základnu. Jest si proto přát, aby se příští
československé aktivity zbavily př'ežitých autonomních přístupů k řešení sledované problematiky a našly
cesty pro jejich radikální modernizaci a zproduktivnělÚ cestou důsledného
využití nabídky současného
světového trhu GIS. Taková inovace výstavby GIS se
bezpochyby stane výraznou motivací i pro další
vědeckotechnický pokrok na poli DPZ, rozvíjený
v zájmu zvýšení objektivnosti a kultury prostorového
rozhodování v našich podmínkách.

1990, tislo

1

27

[3] KONECNY, G.: Current Status of Geographic and
Land Information
Systems. Newsletter Automated Mapping/Facilities
Management,
4, 1989,
Č. 1,s. 2-7.
l4] GIS Markets and Opportunities. Cambridge, Daratech,Inc.1989.250s.
[5] McKEOWN, JR., D. M.: The Role of Artificial
Intelligence in the Integration of Remotely Sensed
Data with Geographic Information Systems. IEEE
Transaction
of Geoscience and Rcmote Sensing,
GE25, 1987, Č. 3, s. 330-348.
[6] Cílový projekt základního výzkumu Č. 602/Dálkový
průzkum Ze.mě. Sborník referátů porady řešitelů.
Březůvky, UTIA ČSAV a JZD Mír Březůvky 1988.
446s.

LITERATURA:
[1] How to Build the ESRI/Sun. System thaťs Right
for You. In: ARC/INFO. The GIS Solution for Sun
Customers. Redlands, Environmental
Systems Research Institute, Inc. 1988,s. 6-11.
[2] Evolution of ARC: Data Model, Tools and User
Interface. ARC News, 11, 1989, Č. 2, s. 13.

Lektorovala:
Ooc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,
Katedra geodetických základov
Svf SVŠT, Bratislava

Barszczewski, W. - Smykala, J ..' Zkouška

Przegllld geodezyjny, č. 10/88
Pachuta, St.: Základní předpoklady,

společná kritéria
a kvalifikační požadavky při získávání kvalifikačních
stupňů, inženýrů, s. 3-5.
Wernik, J.: Geodetické zajištění výstavby metra ve
Warszawie, s. 6-8.
Skoczek, J.: Směry výzkumu ve fotogrammetrii v Německé spolkové republice - informace z konference
Německé společnosti fotogrammetrie a dálkového průzkumu (DGPF), s. 8-9.
Gil, J.: Elementy lineárního programování při určování
vertikálních deformací, s. 10-11.
Balcer, S.: Využití počítače Comodore C-16 v geodézii,
s.12-13.
Mitura, J ..' Programovatelný kalkulátor HP-15C. Díl
II. s. 13-15.
BUČcholc,L ..· Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu.
ást I. s. 16-19.
Gaždzicki, J.: Systémy geografických informací Eřehled vybraných
systémů dostupných na trhu.
Část I. s. 22-23.

hodnocení
zdravotního stavu dubových porostů v polesí Krotoszyn na části Jasne Pole za pomoci leteckých spektrozonálních snímků, s. 12-14.
Bedkowski, K ..' Přibližné vyrovnání polygonového pořadu - program pro minipočítač, s. 14-15.
Korniluk, W. - Preuss, R ..· Číselně-grafické měření
železniční stanice, s. 16-17.
Mitura, J ..' Transformace souřadnic - číselná forma
v systému AOS, s. 17-18.
Bucholc, I ..' Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu, Část
II., s. 19-22.
Tratsolt, St ..' Prof. Václav Nowak - vzpomínky u příležitosti stého výročí narození, s. 23-24.

Pro příští GaKO připravujeme:
VANKO, J.: Predstavnjeme
predsedu SÚGK

Prllegllld geodezyjny, č. 11/88
Kuznicki, T ..· Mezinárodní federace geodetů (FIG). s. 3.
Czarnecki, K.: Problematika
současných základních
geodetických sítí, s. 4-7.

.

Hopfer, A ..' Cíle a metody současného scelování pozem-

nového

námestníka

HÁJEK, M. - BARTALOŠ, J. - ŠPAČEK, Š. - HALÁS, T.: Využiternosť bázy údajov evidencie nehnuternosti
z kartometrických
súradníc
povodných máp
PECHÁČEK, J.: Tvorba
PMD-85 ukončena

programového

systému

ků,s.7-10.

Gmyrek, J.: Tabulky hodnot pro rozbor přesnosti protínánívpřed,

s. 10-12.

ČEPEK, A.: Vybrané
hodných vektorů

1990/27

algoritmy

pro generování

ná-

Geodetickt a kartolraflckt

28

ob_Dr

ročník 36/78, 1990, i!íslo 1

elne genauere
reprllsentanten
Bodenbedeckung

528.8: (574:002)

HOHMAHH,

R

COBpeMeHHble
OTHoweHHe

reoHHClJopMBI.IHOHHble
K IlMCTBHI.IMOHHOMY

CHCTeMbl

30HIlMpOBBHMIO

1990,

11

24-27,

CTp.

Onpellen$llOTCll

KapTorpaCj)114eCKI1H

pewalO~l1e

re0I1HCj)0pMaLlI10HHbIX
TaHI.I110HHOrO
11 6YAy~eM
AaHHblX

npl1

KOHLlenLll10HHOM
MaHl1e

Ha

HanpaBneHI1$1

CI1CTeM,

30Hlll1pOBaHI111

3TI1X

C031laHI111

CI1CTeM

11 Ha

a TaKlKe
3eMnM

11

11 npl1

npeo6pa30BaHI1I1.

OTCTaBaHl1e

B 3TOH 06nacnl

0630p,

36,

6

nl1T.

pa3BI1TI111

3alla4a
B

IlI1C-

HaCTO$l~eM

aKTyanH3aLll111
I1X

6a3bl

npl1HLll1nl1anbHOM
06pa~aeTc$I

4eXOCnOBaLlKoro

Heo6xOAI1MOCTb

ero

von kontrasten
BodenHeterogenltllt
der

H MX
3eM.

nH
reOAe3114eCKI1H

Kartenerfassung
undaIJgemelner
orlentlert.

BHI1·

pa3BI1TI111
npeOAone-

HI111.

528.8:32"312" (437 J
DELONG, B.
AktueIJer
Stand der Anwendung
der Fernerkundung
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Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Seite 1-3
Charakteristik
der org.anlsatorlschen
und materlell-technlschen
Basls der Fernerkundung
ln der ČSSR.
Informatlon
iiber dle wlchtlgsten
Anwendungen
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Fernerkundung
ln verschleden
Berelchen.
Analyse des
iikonomlschen
und gesellschaftllchen
Nutzens der be·
deutendsten
Anwendungen.
Aktuelle
Entwlcklungs·
tendenzen
und ·bedlngungen
der Fernerkundung.
772:528.711.18 Praha
KRTKOvA, A.
Thermoluftaufnahme
von Prag
Geodetický
a kartografIcký
obzor, 36, 1990, Selte 3-6,
1 Abb.. 1 Tab., Lit. 9
Erste
Erkenntnlsse
aus der
Thermoaufnahme
von
bestlmmten
Te!len
von Prag
und
Grundprlnzlplen
der Durchfiihrung
dleser
Aktlvltllten.
Mllgllchkelten
der
Anwendung
dleses
Verfahrens
zur
Erfassung
welterer
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Boebachtung
der
Wlirmesltuatlon
ln der Stadt
und zur qualltatlven
Schlltzung
der Wlirmeverluste
von Gebiluden.
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MARKO, F.
Das im Slowaklllchen
Zentrum fiir Feruerkundung
der
Erde angewendete
VldeollYlltem
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Selte 6-8,
Lit. 6
Technlsche
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des Vldeosystems
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Firma
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das
lm Slowaklschen
Zentrum
fUr Fernerkundung
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angewendet
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und
elnlge
Berelche
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Anwendung
von Videoreglstrlerungen.
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FERANEC, J.
Durch dle Fernerkundung
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Geodetický a kartografický
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1 Abb., Lit. 6
"
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der Fernerkundung
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und
temporale
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ln der Geographl>;l.
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Anwendung
der
Fernerkundung
der
Erde
in der
Pedologie
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Seite 12-14,
4 Abb., Lit. 13
Eln praktlsches
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der Anwendung
von Luftb!ldern
bel der Bodenaufnahme.
Dle Methodlk
1st an
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multltemporalen
Analyse
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Blldreglstrierungen
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LANDSAT 5
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Selte 15-17,
2 Abb, 3 Tab., Lit. 8
Mllgllchkelten
der Identlflkation
von Verllnderungen
der
Formen
der
landwlrtschaftllchen
Landschaftsnutzung
mlt H!lfe der Anwendung
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des Satelllten
LANDSAT 5 vom 26 4. 1987 und 12. 4. 1988. Als
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Klassifizlerung
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aus kosmlschen
Bildern LANDSAT·TM
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Seite 18-19
Das Zentrum
fUr Fernerkundung
dllr Erde ln Zusammenarbelt
mlt dem Institut
fiir Landelnrlchtung
der WlIlder entwlckelt
dle Technologie
der Bearbeltung von dlgltalen
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Beschl1digung
von
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durch
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Ausgabe
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Fotokarten
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1: 50000 - 1:200 000,
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Vorlagen
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wer·
den.
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ŠVOMA, J. - VČISLOVA, B.
Anwendung
von Methoden
der Fernerknndung
der
Erde bel der Suchung
und beim Schntz von unterirdischem
Gewlisser
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Selte 19-21,
Lit. 7
Zur optlmalen
Ortung
von hydrogeologlschen
Bohrllichern
wurden
Ergebnlsse
der
Fotolnterpretatlon
der Tektonlk
aus kosmlschen
Blldern und Luftblldern
angewendet.
Dle Methode
der Detektlon
der Verschmutzung
von unterlrdlschen
Gewllsser
beruht
auf
Verllnderungen
der Vegetatlon.
dle auf spektrozonalen
Luftaufnahmen
festgestellt
werden.
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FAIMAN, Z.
Anwendung
der Fernerkundung
der Erde ln Naturschutz
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Selte 22-24,
Lit. 8
Arbeltsprogramm
der wissenschaftllch-reallsatorlschen
Union des Forschungslnstltut
fUr Ton-, Blld- und Reproduktlonstechnlk
ln Prag und des Staatslnstltuts
fUr Denkmalpflege
und
Naturschutz
ln Prag
lm
Berelch
der Anwendung
von Methoden
der Fernerkundung
del' Erde lm Naturschutz.
Kurze Oberslcht
von angewandten
prlmilren
und abgelelteten
Blldmaterlallen.
Praktlsche
Belsplele
der Anwendung
von
Materlallen
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Fernerkundung
der
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fiir dle
BedUrfnlsse
des Berelchs
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fUr Kultur
der ČSR.
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NEUMANN, J.
Aktuelle
Geoinformat\onssysterne
und !hre Beziehung
zur Fernerkundung
der Erde
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Selte 24-27,
Lit. 6
Identlflkatlon
der
entscheldenden
Entwlcklungstendenzen von Geolnformatlonssysteme
ln der Welt und
der perspektlvlschen
Aufgabe der Fernerkundung
der
Erde bel der Blldung und Laufendhaltung
der Datenbasen dleser Systeme und auch bel der Umgestaltung
Ihrer
prlnzlple1len
Konzeptlon.
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ln dlesem Berelch
und
dle Notwendlgkelt
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Oberwlndung
wlrd
festgestellt.
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DELONG, B.
Contemporary
State 01 UtiUzating the Earth's Remote
Senslng ln Natlonal Economy 01 CSSR
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 1,
pp. 1-3
Charakterlstlcs
of organlzatlon
and materlal-technlcal
base of remote senslng ln CSSR. Informatlon
on maln
appllcatlons
of remote senslng ln dlfferent branches.
Analysls
of economlc
and soclal income with the
most Important
appllc.atlons.
Contemporay
tendencles
and condltlons
for development
of remote sensing.
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KOLAR, J .. - FERANEC, J.
Methodle
Aspeets
of Ident!Iylng
Changes
of Land
Use by AppUcat10n 01 the Mnltltemporal
Analysls
01 'tlle LANDSAT 5 Images
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. I,
pp. 15-17, 2 flg., 3 tab., 8 ref.
Posslbllltles of Identlfylng
the lalld use form changes
by means of applylng
the multltemporal
.analysls
of 'the LANDSAT 5 Images from Aprll 26th, 1987 and
Aprll 12th, 1988. As an experlmental
terrltory
a part
of the Oanube lowland was chosen.
528.87:634.0
STOKLASA, M. - BUMBALEK, J.
Classif1eatiou 01 Forest Vegetation Damage Using the
LANDSAT-TM Images
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 1,
pp. 18-19
Centre
for the Earth's
remote
senslng
has been
developing,
ln ccl1laboratlon
wlth the Instltute
for
Economical -Improvement of Forests in Brandýs nad
Labem, technology
of processing
digltal space photogr.aphs for ident1fylng
damage
01 forest
by alr
pollution.
Output Is ln the form of thematlc
photo·
maps ln 1:50000 - 1:200 000 scale complled from computer-made
orlglnals.

772:528.711.18 Praha
KRTKOvA, A.
Aerlal Thermography
of Pragoe
Geodetický
a k.artograflcký
obzor, 36, 1990, No. 1,
pp. 3-6, 1 fig., 1 tab., 9 ref.
The
Hrst
knowledge
from
the
aerlal
thermography
of certam
parts
of Prague
and
maln
prlnclples
for carrylng
aut thls work. Posslbllltles
of utlllzatlng
thls
method
for achlevlng
further
Informatlon
for the study of thermal
situatlon
ln
town and for the qualltatlve
evaluatlon of heat losses
of bulldings.
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SVOMA, J. - VClSLOvA, B.
Use of the Eerth's
Remote Sensing
Methods with
Searehing
and Proteetlng
Undergroond
Water
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 1,
pp. 22-24, '8 tref.
For optlmal locallzatlon
oh hydrogical
bore holes
the results of photointerpretatlon
of tecton!cs
from
satelllte
and aerlal
photographs
were
used. The
method of detectlng
the ground water pollutlon
Is
based
on changes
of vegetatlon
Intercepted
ln
spectrozona!
aerlal photographs.

621.397:528.8
MARKO, F.
The Vldeosystem
Used ln the Slovak Centre 01 the
Earth's
Remote Senslng
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 1,
pp 6-8, 6 ref.
Technlcal
parameters
of the Panasonlc
VHS vldeosystem used ln the Slovak Centre of the EHrth's Re·
mote Senslng. Procedure
of taklng the photographs
by means of th!s equlpment
as well as some spheres
of utlllzatlng
the video records
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FAIMAN, Z.
AppIiealion of the Earth's Remote Sensing in Nature
Proteetion
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. I,
pp. 22-24, 8 ref
Labour contents
of sc!entlflc-reallzation
assoclatlon
of the Research
Instltute
of Sound and Plcture ln
Prague
and the State
lnstitute
for Protectlon
of
Monuments and Nature Conservatlon in 'Prague ln the
sphere of utlllzatlng
methods of the Earth's, remote
sensing (ERS J ln nature protectlon.
Brlef revlew of
orlglnal
and
der!ved
materlals
being
ln
use.
Practlcal
examples of use of the ERS materlals
for
the purpose of nature preservatlon
and the protectlon
of Imonuments. 'Presumptlons
for futher ,development
of use of ERS materlals
for purpose of the branche
of Czech Ministry of Cu!ture.
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FERANEC, J.
Data Obtalned by Methods 01 the Earth's
Remonte
Senslng the Souree 01 Geographleal
Inlormatlon
Geodetický
a kartografický
obzOr, 36, 1990, No. I,
pp. 9-11, 1 Hg., 6 'ref.
Baslc charakterlstlcs
of data obtalned by the method
- af the Earthts remote sensing - namely the spat1al,
spectral,
radlometrlc,
and temporal
resolvlng
power
.- are presented.
Posslbllltles
of tak Ing thelr use
ln geography.
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HRAi=iKO. J. -

KOLENY, M. _

ŠÚBERT, A.

Utlllzation of the Earth's Remonte Senslng ln Pedology
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, ~
-pp. 12-14, 4 fig., 13 ref.
.._..
A practlcal
eXBmple of utili~--1t8tralphotographs
wjth lila pp Ing of ~
Thc method Is lntended
for
more accur~ilpplng
of contrast
soU represen. tatlvss· ll.nd genera! heterogeneltles
of canopy.

-=- -"
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528.8: (574:002)
NEUMANN, J.
Contemporary
Geolnlormatlon
Systems
and
thelr
Relation to the Earth's
Remote Sensing
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No..:1,
pp. 24-27, 6 ref.-- -:::,,:-::':.'_.- --D~.
worr.rlfeVeloptng
trends of geolnformatlon
'-systems .and contemporary
as well as future role of
the Earth's remote senslng wlth formlng and revlslng
data bases of these systems even wlth their princlp!e
conceptlon
reconstructlon
are
Identifled.
Lagglng
behlnd of Czechoslovak
development
ln thie sphere
and the necesslty
of Us overcoming
Is rp-called.

Geoietlckf a kartografický obzor
roi!nlk 36/78, 1990, Ii!ls!o 1
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528.8:32"312" (437)
DELONG, n.
Etat actnel ďexplo!tatlon
de la Tél6d6tectlon
de la
Terre dans ľéconomie
nationale
tcbécoslovaque
Geodetlck~ a kartograflck~
obzor, 36, 1990, pages 1-3
Caractěrlstlque
de la base ďorganlsatlon
et de matlěres technlques
relatlve il la tělědětectlon
en Tchěcoslovaqule.
Informatlons
concernant
les prlnclpales
appl1catlons
de la tělědětectlon
dans
dlffěrentes
branches.
Analyse de ľapport
économlque
et soclal
pour les appllcatlons
les plus lmportantes.
Tendances
actuelles ďěvolutlon
et condlt1ons de développement
de la tělédětectlon.

Posslbl1ltěs ďldentlflcatlon
des changements
de forme ďexploltatlon
de terres agrlcoles
cultlvěes
par
appllcatlon
de I'analyse
multltemporelle
des enreglstrements
ďlmages
par le satelllte
LANDSAT 5
effectuěs
le 26.4.1987 et le 12.4 1988. Comme terraln
expěrlmental
on a chols1 la partle sud de la plalne
du Danube

528.87:634.0
STOKLASA, M. - BUMBALEK, J.
Classlficatlon
de la d6sradatlon
des lapls foresUers
A partir
de
pbotosrapbles
cosmlques
ďorlllne
LANDSAT-TM
Geodetlck~ a kartografický obzor, 36, 1990, pages 18-19
Le Centre de sond.age 11. dlstance
de la Terre en
coopératlon
avcc ľlnstltut
pour Aménagement
Economlque Forestler il Brandýs Ilad Labem est en vole
de développer une technologie
ďélaboratlon
de vues
dlgltales
cosmlques pour illentiflcatlon
de la děgradatlon forestlere
causée par la pollutlon de ľenvlronnement.
Les données en sortle représentent
des
cartes photographlques
thématlques
aux ěchelles de
1:50000-1:200000,
élaborées
a la sulte de moděles
crěěs parordlnateur.

772:528.711.18 Praha
KRTKOvA, A.
Prlses de vnes aériennes
.Ihermovisées de Prasue
Geouetlcký a kartografický
obzor, 36, 1990, pages 3-6,
1 lllustratlon,
1planche,
9 'blbl1ographles
Premleres connalssances
ěmanant deš prlses de vues
thermovlsěes
et prlnclpes
de rěallsatlon
de ces
travaux.
Posslbllités
ďutlllsatlon
du procědě
pour
I'acqulsltlon
d'lnformatlons
ultěrleurs
pour ľobservaHon de la sltuatlon thermlque en vllle et pour I'ěvalution qual1tatlve des pertes thermlques des bí'itlments.

528.88:628.1
SVOMA, J.
vCISLOvA, B.
UUUsaUOD de m6tbodes de télédétection
de la Terre
pour
les recherebes
et la protecUon
des eauJ:
souterraines
Geodetlck~ a karto8raflck~ obzor, 36, 1990, pages 19-21,
7 blbllograpbles
Pour la locallsatlon
optlmale
des sondages
hydrogéologlques on a explolté les rěsultats
de ľlnterprětatlon photographlque
de la tectonlque
il partlr de
vues aěronautlques
et satellltaires.
La méthode de
détectlon
de la pollutlon des eaux souterralnes
est
basěe sur les changements
de la věgětatlon,
captés
par les vues aěrlennes spectrozonales.

621.397:528.8
MARKO, F.
Sysěme video uUlisé par le Centre Slovaque de sondala A distance
de la Terre
Geodetický a kartograflck~
obzor, 36, 1990, pages 6-8,
6 blbl1ogr.aphles
Parametres
technlques du systéme video de type VHS,
fabrlquě par la Malson Panasonlc, mis en servlce par
le Centre Slovaque de sondage il dlstance de la Terre
(SSDPZ J. Prosěrě pour la prlse de vues rěallsě par
cet ěqulpement,
alnsl que certalns domalnes d'exploltatlon de ľenreglstrement
video.

528.88:574
FAIMAN, Z.
AppUcation de la télédétectioD
de la Terre dans la
protectiĎn de la naturé
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 36, 1990, pages 22-24,
8 blbl!ographles
Programme de rěal!satlon sclentlflque de ľAssoclatlon
Sclentlflque
de l'lnstltut
de Recherches
pour la
Technlque du Son, Image et Reproductlon
11.Prague
et du Servlce ďEtat pour la protectlon des monuments
et de la nature il Prague, dans le domalne ďexploltatlon des měthodes de sondage A dlstance de la Terre
(DPZ], utll!sé pour la protectlon
de la nature. Bref
aper~u des matěrlaux
photographlques
prlmalres
et
dérlvěs utillsěs. Exemples pratlques
ďutll!satlon
de
matérlaux
DPZ pour les buts de protectlon
de la
nature
el des monuments
hlstorlques.
Condltlons
préalables
de děveloppcment
ultérleur
des matěrlaux
DPZ pour les besolns du Mlnlstěre
Tchěque de la
Culture.

528.88:91
FERANEC, J.
Données obtenues par métbodes de Uílédétection
de
la Terre - source d'lnformatlons
léosrapbiques
Geodetický a kartograflck~ obzor, 36, 1990, pages 9-11,
1 lIlustratlon,
6 blbllograph!es
L'artlcle
tralte
les caraclérlStlques
de hase
par
lesquelles
se distlnguent
les données obstenues par
méthodes
de la dětectlon
de la Terre, c-A-d. la
faculté dlstlnctlve
sp1l.tlale, spectrale,
radlomětrlque
et temporelle.
JI prěsente
les posSlb1l1těs d'exploltatlon de celles-ci dans la branche de la gěographle.

528.88:631.4
HRAŠKO, J. - KOUNY, H. - ŠÚBERT, A.
Utilisation
de la télédétection
de la Terre dans la
branche de lapedololle
Geodetický a kartograflck~ obzor, 36, 1990, pages 12-14,
4 lIlustratlons,
13 blbl10graphles
Exemple pratlque ďutlllsatlon
de vues aérlennes pour
travaux de mesurage des terres. La měthode est vlsěe
sur I'lnterceptlon
plus prěcise
des contrastes
des
couches de terre et de la hétérogěnltě
gěnérale
du
revetment terrestre.

528.88:631.6
KOLA~, J. -

------------~---

FERANEC, J.

....

------....Lr-

Aspects mé1bodolosiques
ďldentiflcatlon
des chanlements
ďellplo!tation
dn paysase
par
appllc'lUon
ďanalyse multispectrale
des enrellstrements
d'lmales
par le satelllte
LANDSAT !l
Geodetick~ a kartografický
obzor, 36, 1990, pages 15-17,
2 lIlu,;tratlons,
3 planches,
8 blbllographles
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528.8: [574:002 J
NEUMANN, J.
Systěmes léolnformatifs
actuels
et leur apport
an
sond ale il dlstance de la Terre
Geodetlcký a kartograflck~ obzor, 36, 1990, pages 24-27,
6 blbllographles
On procede il ľldentlflcatlon
des tendances déclslves
mondlales au développment de systéme s gěolnfomatlfs
le,,"-~
actuel et futur du sondage il dlstance
de la Tel'l'Q--ilQlg la formatlon
et actuallsatlon
des
bases de données-tte-<l!llL,...§ystěmes,
ěgalement
lors
de la rěorganlsatlon
essentle(!l!"'lte.~
ci. On obesrve
le retard
de I'ěvolutlon
tchěcoslovaque
-aani! cette
branche,
et la nécessltě
Indlspensable
ďenrayer
le
progrěs.
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