
APLIKACE DPZ
V GEOVĚDNÍCH DISCIPLÍNÁCH

http://weather.msfc.nasa.gov/



DPZ v geovědních disciplínách

1. DPZ ve fyzické geografii

2. DPZ v socioekonomické geografii

3. DPZ v kartografii



FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA

� litosféra a pedosféra
(geologie a geomorfologie)

� atmosféra 
(klimatologie a meteorologie)

� hydrosféra 
(hydrografie a oceánografie)

� biosféra (biogeografie aj.)

� kryosféra (glaciologie)



1. LITOSFÉRA a PEDOSFÉRA

Příklady využití:

� monitoring horotvorné a erozní činnosti

� DPZ v geomorfologii

� 3D mapování reliéfu

� mapování seismické a vulkanické aktivity

� hydropedologické modelování

� mapování půdních charakteristik

Landsat ETM+ bands 
4,5,3 – Land/water 
boundary, Vegetation 
type and condition, 
soil moisture

Landsat ETM+ bands 
7,4,2 – Moisture 
content in 
vegetation and soils, 
geological mapping



1. LITOSFÉRA a PEDOSFÉRA

The Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC) is a component of NASAs Earth 
Observing System (EOS) Data and Information 
System (EOSDIS).

https://lpdaac.usgs.gov/



1. LITOSFÉRA a PEDOSFÉRA





2. ATMOSFÉRA

Příklady využití:

� monitoring aerosolů v atmosféře (Terra-MISR)

� monitoring extrémních projevů počasí

� monitoring přízemního CO₂ a ozonu (Terra – MOPITT)

� snímání oblačnosti v různých spektrálních pásmech (METEOSAT)

� výzkum ENSO

� radiační bilance (Terra – CERES)

� monitoring životního prostředí



Dopad klimatických změn v Alpách (DLR)





3. HYDROSFÉRA

� Příklady využití:

� průzkum teploty a salinity oceánů (Aqua, CALIPSO)

� monitoring extrémních hydrologických jevů (povodně, tsunami)

� pohyby vodních mas (mořské proudy)

� dynamika ledovců (pohyb, změna kvantity)

� mapování močálů

� mapování povodí, modelování odtoku

� odhad půdní vlhkosti, výšky sněhu



3. BIOSFÉRA

Příklady využití:

� mapování Land-use a Land-cover (SPOT)

� monitoring biodiverzity (Terra-MODIS)

� monitoring ekosystémů, biotopů…

� identifikace druhů a typů vegetace



KRYOSFÉRA

ice concentration
ice type / age /motion
iceberg detection and tracking
tactical identification of leads: navigation: safe shipping routes/rescue
ice condition (state of decay) 
historical ice and iceberg conditions and dynamics for planning purposes

http://nsidc.org/cryosphere/seaice/index.html



Snow Extent and Sea Ice Concentration



Arctic Ice Concentration



Average Ice Concentration



Northern Hemisphere Snow and Ice Maps



Ice Surface Temperature



DÁLKOVÝ PRŮZKUM  ZEMĚ V SOCIOEKONOMICKÉ  a 
HUMÁNNÍ SFÉŘE

http://sedac.ciesin.columbia.edu/

SEDAC
(Socioeconomic Data and Applications Center),
is one of the Distributed Active Archive Centers 

(DAACs)
in the Earth Observing System Data and Information 

System (EOSDIS)
of the U.S. NASA. 



DATA SETS
� Agriculture

� Climate

� Conservation

� Framework Data

� Governance

� Hazards

� Health

� Infrastructure

� Land Use

� Marine and Coastal

� Population

� Poverty

� Remote Sensing

� Sustainability

� Urban

� Water



Population



Sustainability



1. DOPRAVA a SÍDLA

Příklady využití:

� mapování dopravních sítí

� monitoring  dopravní situace (kolony,…)

� změna a charakter zástavby

Haifa, Izrael





2. ZEMĚDĚLSTVÍ

Příklady využití:

� odhad úrody (zdravotního stavu, kvantity, kvality)

� mapování zemědělských postupů

� odhad škod na úrodě

� zdravotní stav vegetace

� identifikace druhů a typů vegetace

� mapování heterogenity půdy a mapování pozemků s zemědělskými 
kulturami











3. HISTORICKÁ GEOGRAFIE

Příklady využití:

� srovnávání historických snímků (snímky LANDSAT)

� vyhledávání a dokumentace archeologických památek

Computational techniques used to analyze
data.
1. sun-angle correction
2. density slicing
3. band ratioing
4. edge enhancement
5. synthetic color assignment
6. filtering
7. multichannel analysis



Arenal Region, Kostarika

Devastated by ten volcanic eruptions over the past 4000 years

Computational techniques used to analyze
data.
1. sun-angle correction
2. density slicing
3. band ratioing
4. edge enhancement
5. synthetic color assignment
6. filtering
7. multichannel analysis

http://www.satimagingcorp.com/gallery-ancient-observatories.html



Chaco Canyon, Nové Mexiko, prehistorické cesty



DPZ  V KARTOGRAFII

Příklady využití: 

� tvorba DMR (digitálních modelů reliéfu)

� stereoskopická tvorba 3D map

� tématické mapování

� a mnoho dalšího…



Integrace GIS do DPZ



DPZ  V NEGEOGRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

Příklady využití: 

� vojenství 

� telekomunikace

� varovné systémy

� informační systémy: GPS navigace, mobilní signály (112)

� logistika

�atd. atd. atd. atd


