
Geografie, geografové 
na internetu.

Chceš vědět nejnovější poznatky o oteplování planety nebo kácení 
amazonských pralesů, popř. o satelitním snímkování. Zajímá tě 

kolik se vyrobí cyklistických kol, během tvého oběda, utratí za diety 
nebo umře lidí hlady? To všechno a mnohem více najdeš na 

internetu …



Top 13 geolinks

• http://www.sciencedaily.com/
• http://www.worldometers.info/
• http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
• http://earth.google.com
• http://www.wikipedia.org
• http://geography.about.com
• https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
• http://www.enchantedlearning.com/geography
• http://www.geographynetwork.com
• http://www.nationalgeographic.com
• http://nationalatlas.gov
• http://geography.ujep.cz

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://nationalatlas.gov/
http://geography.ujep.cz/


SCIENCEDAILY

• http://www.sciencedaily.com/
• nejnovější vědecké poznatky  z univerzit z 

celého světa
• populárně-naučná forma
• poznatky členěny do tematických kategorií

http://www.sciencedaily.com/


WORLDOMETERS

• http://www.worldometers.info/
• vybrané online světové statistiky rozdělené do 

kategorií:
– World Population
– Government & Economics
– Education
– Environment
– Food
– Water
– Energy
– Health

http://www.worldometers.info/


MAPOVÝ PORTÁL VEŘEJNÉ 
SLUŽBY ČR
• http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/porta

l/
• mapový portál veřejné správy České republiky
• obsahuje většinu státních mapových dat 

(základní mapa, Corine, geologické mapy, ...)

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/


EARTH GOOGLE

• http://earth.google.com/
• 3D mapa světa složená z družicových snímků 
• mapy zobrazuje aplikace Keyhole, kterou 

používá např. CNN, ale také CIA
• free verze je omezená jak podrobností, tak 

množstvím funkcí, které Keyhole nabízí
• placené verze pak umožňují plánování 

povrchových úprav, ...

http://earth.google.com/


WIKIPEDIA

• http://www.wikipedia.org/
• Wikipedie je encyklopedie, kterou společně 

píše mnoho jejích čtenářů. 
• Používá zvláštní typ webových stránek 

zvaných wiki, což umožňuje jednodušší 
spolupráci. 

• Mnoho lidí neustále vylepšuje Wikipedii, dělají 
desítky změn za hodinu, přičemž všechny 
změny se zaznamenávají do historie článku a 
na stránku posledních změn.

http://www.wikipedia.org/


ABOUT GEOGRAPHY

• http://geography.about.com/
• pravděpodobně největší rozcestník zaměřený 

na geografii

http://geography.about.com/


CIA FACT BOOK

• https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/i
ndex.html

• encyklopedie států světa – spravována CIA

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html


ENCHANTED LEARNING

• http://www.enchantedlearning.com/geography/
• geograficky zaměřené úkoly

• http://www.geosense.net/
• online test na poznávačku, ...

http://www.enchantedlearning.com/geography/
http://www.geosense.net/


GEOGRAPHY NETWORK

• http://www.geographynetwork.com/
• webové stránky umožňující vyhledávat data na 

základě různých kritérií

http://www.geographynetwork.com/


NATIONAL GEOGRAPHIC

• http://www.nationalgeographic.com/
• ☺ ...

http://www.nationalgeographic.com/


NATIONAL ATLAS OF USA

• http://nationalatlas.gov
• online národní atlas USA umožňující nejen si 

data prohlížet, ale i stáhnout ...

http://nationalatlas.gov/


• Získávání informací o zemském povrchu za 
pomoci přístrojů umístěných v letadle nebo na 
objektu mimo Zemi, zahrnuje jak metody 
snímkování tak i vyhodnocování snímků.

• Informace se získávají z elektromagnetického 
záření, které vychází od zemského povrchu a 
rozděluje se podle vlnové délky:

Dálkový průzkum  Země



Fyzikální podstata

• Vlnová teorie
– vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole
– šíří se rychlostí světla (c)

• Charakteristiky záření: 
– vlnová délka (λ) - popisuje vzdálenost dvou 

sousedních vrcholů vln
– frekvence (ν) - počet vrcholů vlny, 

procházející fixním bodem za jednotku času 



Rozdělení elektromagnetického záření









Základní oblasti spektra 
využitelné v DPZ
• V důsledku vlivů atmosféry (pohlcování, rozptyl 

záření) lze snímky vytvářet pouze v určitých 
částech spektra:
– ultrafialové záření (0,1 - 0,4 µm) – UF, UV
– viditelné záření (0,4 - 0,7 µm) – VIS
– infračervené záření blízké (0,7 - 1,4 µm) – NIR, IČ
– infračervené záření střední (1,4-3 µm) – MIR
– tepelné záření (3 µm - 1 mm) – IR, IČ
– mikrovlnné záření (1 mm - 1m) – microwave



Ultrafialové záření 
(0,1 - 0,4 µm)

• Je to záření škodlivé pro živé organismy.
• K zemskému povrchu je propouštěna pouze malá 

část
• V DPZ se využívá v podobě tzv. UV laseru
• Může sloužit pro vyhledávání ložisek zlata, pro 

monitorování ropných skvrn.
• Toto záření také do jisté míry prochází vodním 

sloupcem.
• Mnoho minerálů vydává charakteristické záření v 

těchto vlnových délkách (využití v mineralogii).
• Intenzita pohlcování UV záření O3 slouží k 

monitorování mocnosti ozónové vrstvy



Viditelné záření (0,4 - 0,7 µm)

• zabírá jedno z největších atmosférických oken 
• lze rozdělit na 3 zákl. barvy – modrou (0,4-0,5 µm), 

zelenou (0,5-0,6 µm) a červenou (0,6-0,7 µm)
• V oblasti viditelného záření pracují všechny 

konvenční metody a také většina družicových 
systémů.

• Je nejvyužívanější částí spektra především z 
historického hlediska.

• Neprochází oblačností a mlhou, lze ho 
zaznamenávat pouze v denních hodinách.

• Značný rozptyl a pohlcování má za následek např. 
ztrátu kontrastu viditelných snímků.



Viditelné záření (0,4 - 0,7 µm)

• Ve srovnání s delšími vlnovými délkami je toto 
záření schopno procházet vodním sloupcem -
především v modré části spektra.

• To umožňuje studovat mnoho fyzikálních i 
biologických vlastností vodních objektů.

• Jednotlivé horniny, minerály ani půda neukazují 
odlišnosti ve spektrálním chování ve viditelné části 
spektra.





Infračervené záření blízké 
(0,7 - 1,4 µm)

• Tvoří pokračování atmosférického okna z viditelné 
části
spektra.

• Lze je zaznamenávat jak konvenčními fotografickými
metodami (do 0,9 µm) tak i elektronicky.

• Je již méně pohlcováno a rozptylováno atmosférou.
• V důsledku toho jsou snímky ostré s dobrým 

kontrastem.
• Hodí se k topografickým účelům, důležité jsou tyto 

vlnové
délky pro studium vegetace především v lesnictví a
zemědělství.

• Voda se v těchto vlnových délkách chová téměř jako
absolutně černé těleso.





Infračervené záření střední 
(1,4 - 3 µm)

• Zahrnuje dvě atmosférická okna se středy přibližně 
1,5 a 2,2 mikrometrů.

• Obě jsou důležité především pro vegetační a 
geologické studie.

• První okno např. umožňuje dobré odlišení druhů 
vegetace, hodí se k rozpoznávání ledu a sněhu, k 
odlišení oblačnosti a ke studiu zdravotního stavu 
vegetace.

• Druhé okno je oblastí, ve které má mnoho minerálů 
charakteristický absorpční pás.



Infračervené záření střední 
(1,4 - 3 µm)

• Množství odraženého záření je výrazně větší, než 
množství záření emitovaného. V důsledku tohoto 
malého množství záření emitovaného nelze blízké a 
střední infračervené vlnové délky využít ke 
zjišťování teplotních vlastností povrchů

• To je možné až v oblasti termálního infračerveného 
záření, kde je podíl emitovaného záření větší.



Mapování výskytu minerálů a hornin



Tepelné záření (3 µm - 1 mm)

• Obsahuje dvě atmosférická okna v intervalu přibližně 
3-5 a 8-12 µm.

• Snímků se používá např. ke zjišťování povrchové 
teploty oceánů (SST), k mapování tepelného 
znečištění řek a jezer i samotné krajiny, k lokalizaci 
lesních požárů apod.

• Protože v oblasti 3-5 mikrometrů je ještě množství 
odraženého záření poměrně značné, k měření 
radiační teploty lze využívat pouze nočních hodin.

• V oblasti 8-12 mikrometrů je již množství odraženého
slunečního záření ve srovnání s emitovaným zářením 
velmi malé, těchto vlnových délek potom lze využít 
ke zjišťování radiační teploty i během denních hodin.



Tepelné záření (3 µm - 1 mm)

• K přesným kvantitativním měřením je nutná dobrá 
znalost tzv. emisivity objektů a procesů, které 
ovlivňují záření v atmosféře.

• V případě přesné kalibrace umožňují snímky 
získávat
poznatky o tepelné bilanci objektů





Mikrovlnné záření (1 mm - 1m)

• nejdelší vlnové délky
• dělí se do několika pásem – KA, K, KU, X, C, S, L, P
• Je využíváno pasivními i aktivními metodami 

(RADAR).
• Tyto dlouhé vlnové délky mohou za vhodných 

podmínek pronikat i pod povrch.
• Nejméně závisí na podmínkách počasí, je výrazně 

zeslabováno pouze v případě vydatného deště.
• Intenzita přirozeně emitovaného mikrovlnného záření 

je velmi nízká, musí měřící zařízení k zachycení 
zjistitelného signálu měřit toto záření na poměrně 
velké ploše.



Mikrovlnné záření (1 mm - 1m)

• To je příčinou malého prostorového rozlišení dat 
získaných pasivními metodami v mikrovlnné části 
spektra.

• Značný rozvoj zaznamenávají aktivní systémy, 
poskytují data využitelná především pro studium 
reliéfu, plovoucího ledu, v geomorfologii, v 
lesnictví i v zemědělství.

• Pomocí aktivních mikrovlnných systémů lze získat i 
neobrazová data, informace o výškových 
poměrech, o řadě meteorologických prvků atd.





Landsat
• společný projekt NASA a USGS, začal vysláním první 

družice Landsat 1 v roce 1972 (rozlišení 79 m u 
multispektrálních snímků a 40 m u panchromatických)

• pokračoval vysíláním Landsat 2 – 6, poslední je Landsat 
7:
– 1999, Enhanced Thematic Mapper Plus 
– pracuje v 7 spektrálních pásmech (3 – viditelné světlo, 

3- infračervené, 1- termální vyzařování)
– rozlišení 30 m u multispektrálních snímků a 15 m u 

panchromatických, 60 m u termosnímků),
– výška 705 km, sklon orbity je 98,2°, 14,5 orbity za den, 

během 16 dnů pokryje celý Zemi vyjma polárních 
oblastí

– cca 3600 snímků za den (snímek 185 km x 170 km)
• Landsat 1-5 již nejsou v provozu





Snímek z družice Landsat 7 – fjordy na Islandu



Snímek z družice Landsat 7 – Bagdád



Spot
• projekt začal v roce 1986 vypuštěním družice SPOT 

1 (rozlišení 20 m u multispektrálních snímků a 10 m 
u panchromatických), pokračoval SPOT 2-4

• poslední družicí je SPOT 5:
– 2002, výška 822 km, sklon orbity 98,7°
– rozlišení 10 m u multispektrálních snímků a 5-2,5 

m u panchromatických, infračervené snímky 20m











GPS
• GPS (Global Positioning Systém – globální 

polohovací systém)
• dva významy:

– konkrétní produkt
– obecný systém

• Definice:
• Pasivní družicový radiový systém sloužící k určení 

polohy, rychlosti a času v reálném čase na 
kterémkoliv místě na Zemi (Rapant, 2001).



GPS

• Historie: 
• 60. léta - Transit - 6 družic, přesnost 800m, 

nepřesné efemeridy, dostupnost 35-100 min
• 70.léta - Timotion - přesné vysílání času, použití 

pro projekt GPS
• SSSR - Cyklon, Parus, Cikada obdoba amerických
• nedostatky: malá přesnost, dostupnost, 2D, čas



GPS

• Historie:
• GPS (NAVSTAR) vývoj byl započat v 70. létech 

americkým vojenským letectvem
• 1973 budování GPS (NAVSTAR) dnes družice 2.-3. 

generace, připravuje se vypouštění 4. generace s více 
frekvencemi

• 1973-1979 ověřování funkčnosti systému
• 1979-1985 budování řídících středisek, vývoj družic a 

přijímačů
• 198-1994 převedení systému k plnému provozu
• Struktura:
• skládá se ze 3 segmentů (kosmický, řídící, uživatelský)



GPS
• Kosmický segment
• skládá se z 24 operačních družic, 3 záložních ve 

vesmíru a 5 záložních na Zemi (jsou připraveny k 
vynesení do 24 hodin)

• ve výšce 20180 km na 6 téměř kruhových oběžných 
drahách se sklonem 55° k rovině rovníku, délka 
oběhu je 11 hodin a 58 minut

• vysílají signály na dvou nosných frekvencích (L1, L2) 
(L3 bude teprve zprovozněna), signály obsahují 
zakódované informace o poloze

• C/A kód zpřístupněn všem uživatelům, P kód jen 
NATO

• životnost 7-10let, cena cca 50 mil. dolarů







GPS

• Řídící segment
• složen z monitorovacích stanic na Zemi (s určenou 

polohou na cm)
• monitorovací st.:

– Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, 
Kwajalein

• hlavní řídící stanice
– Colorado Springs (v opevněném vojenském 

bunkru ve Skalistých horách s vlastní 
vojenskou ochranou)

• 3 pozemní řídící stanice





GPS

• Uživatelský segment
• skládá se z jednotlivých přijímačů uživatelů, 

umožňující přijímat signály z družic (bez poplatků)
• Přijímač tvoří anténa, radiofrekvenční jednotka, 

mikroprocesor, komunikační jednotka, paměť, 
zdroj

• cena od 3000 až do 500 000 Kč
• Typy:

– Jednofrekvenční (přijímají signál pouze na 
jedné frekvenci s přesností 5-10 m při 4 
družicích)

– Dvoufrekvenční (při podrobných 
geodetických měření, přesnost pod 1 m i za 





Firma Magellan a Garmin





Děkuji za pozornost ...
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