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lUVOD

Jednou z aktuálnych úloh fyzickej geografie je výskum dynamiky fyzickogeografických 
komplexov a explanácia v nich prebiehajúcich procesov. Požiadavky praxe, využívanie
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diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných systémov (GIS) zdô
razňujú potrebu kvantifikácie študovaných závislostí.

Keď vychádzame z teoretického základu prezentovaného v práci J. Kichu 1990, 
uvažujeme krajinu ako dynamický systém pozostávajúci z prvkov - komponentov krajiimej 
sféry a závislostí, opisujúcich vzťalty medzi nimi. Celkový stav tohto systému je v každom 
časovom momente určený stavom jeho komponentov a je vyjadrerty rrmožinou stavových 
veličín. Túto nmožinu predstavujú fyzikálne, chemické a biologické parametre objektov 
krajiny. Exaktné poznanie vlastrrostí komponentov krajiny predpokladá dokonalé pocho
penie stavových veličín, ich dynamiky a určenie limitrtych hodnôt, ktoré nadobúdajú. 
Analýza postupnosti zmien stavových veličín prispieva k poznaniu topických a chórických 
vzťahov medzi komponentmi prejavujúcich sa v procesoch (Krcho 1990; Feranec 1992).

Jedným z prvých predpokladov poznarúa a úspešného modelovania dynamiky priesto
rovej štruktúry krajiny je kvantitatívny popis stavových veličín charakterizujúcich 
vlastnosti komponentov krajirty vo forme parametrov a možnosti ich merania. Keď zovšeo- 
becrúme rrtyšlienky z práce Scmugge et al. (1980), prístupy získavania informácií o 
objektoch krajiny možno zhrnúť do 3 skupín;

1. Za najstaršie a najpoužívanejšie možno považovať metódy terénneho výskumu 
orientovaného na bodové merania (napr. teploty, obsahu vody) s následnou interpoláciou, 
resp. extrapoláciou do priestoru. Ich výhodou je získanie vo všeobecnosti presných 
informácií o parametroch v danom bode merania v jednom, prípadne i vo viacerých 
časových horizontoch. Parametre však nemajú spojitú, ale bodovú povahu, čo je popri 
pomerne vysokej finančnej nákladnosti veľkou nevýhodou.

2. Rozvoj matematizácie dáva k dispozícii pestré spektrum matematických, šta
tistických, fyzikálnych a kartografických modelov. Ich vstup tvoria prevažrre dáta 
bodových meraní, z iných modelov i dáta DPZ (napr. erózne modely USLE, WEPP - Minár, 
Hofierka 1992; Pilesjô 1992). Ichvýhodouje možnosť pomerne rýchleho získania informá
cií o danom parametri v ľubovoľných časových horizontoch. Nevýhodou je nevyhnutnosť 
vstupu veľkého objemu ďalších, často ťažko merateľných parametrov, ktoré sú finančne 
nákladné a často nepresné, z čoho potom vyplývajú veľké chyby odhadu.

3. V posledrtych dvoch desaťročiach možno zaznamenať rozvoj digitálnych metód 
interpretácie dát DPZ^ Ich výhodou je možrxrsť opakovane získavať aktuálne priestorové 
informácie o krajine. Nevýhodou vzhľadom na limitujúce hodnoty rozlišovacích schopností 
snímacích systémov je obmedzenosť ich využitia len na niektoré parametre.

Treba poznamenať, že všetky spomínané prístupy vo svetle tretej skupirty metód 
dostávajú novú dimenziu. Metódy DPZ nenahrádzajú, ale obohacujú terénny výskum a 
modelovanie. GIS možno využiť ako vhodrrý nástroj na integráciu všetkých troch spomí
naných prístupov.

CieFom príspevku je poskytnúť prehľad o možnostiach vy užitia niektorých digitálnych 
metód spracovania dát družíc LANDSAT a SPOŤ pre kvantitatívne určenie vlastností 
objektov krajirty. Ďalej poukázať na význam týchto parametrov ako vstupných irrformácií 
pre výskum krajinných komplexov s dôrazom na modelovanie a praktické využitie v našich 
podmienkach.
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2 VÝCHODISKA

Digitálne metódy interpretácie dát DPZ poskytujú nástroje na určovanie niektorých 
stavových veličín objektov krajirry a sledovanie ich dynamiky v čase a priestore. Nositeľom 
informácie o celkovom stave systému krajina je elektromagnetická radiácia (EMR) - 
konkrétne jej odrazená a vyžiarená časť zaznamenaná snímacím systémom v definovaných 
spektrálnych pásmach. Výsledná radiačná hodnota je odrazom vzájomných vzťahov 
všetkých komponentov daného výrezu krajiny. Základnou úlohou DPZ je určovanie vzťahu 
medzi namerarrými radiačnými hodnotami a stavovými vehčinami objektov krajiny (Kolář 
1990, p. 121). Pre potreby digitálneho spracovarúa dát DPZ objekt krajiny definujeme 
ako akceptovateľné homogénny výrez z krajinnej sféry prejavujúci sa na obrazovom 
zázname množinou pixlov s podobnými spektrálnymi, alebo texturálnymi charak
teristikami (príznakmi). Na obrazovom zázname sa takto vytvára obraz objektov krajiny. 
Pixle reprezentujú z hľadiska rozhšovacej schopnosti snímacieho systému definované 
jednotkové výrezy z krajiny. Na hodnote nameranej EMR sa dominantne podieľajú 
komponenty v bezprostrednej blízkosti aktívneho povrchu snímaného objektu krajirty 
(povrchová vrstva pôdy, vegetácie, vodná hladina, antropogénne objekty atď).

V počiatkoch rozvoja (70. roky) sa digitálne metódy interpretácie dát DPZ využívali na 
určovanie základných tried objektov krajiny (voda, les, orná pôda, vegetačný kryt) 
prístupmi kontrolovanej a nekontrolovanej klasifikácie. Neskôr sa zistilo, že potenciál 
digitálnych dát umožňuje s využitím pozemrrých meraní priamo irrčovať tie stavové 
vehčiny, ktorých priestorové a časové zmeny sú na nich postihnuteľné. Parameter objektu 
krajiny možno teda z hľadiska teórie systémov definovať ako stavovú vehčinu, kvantita
tívne opisujúcu určitú vlastnosť meraného objektu krajirty.

Požiadavky geografa na informácie o objektoch krajiny možno v zmysle práce 
Feranca (1990) sústrediť do 5 tematických okruhov: určenie objektu krajiny, jeho polohy 
a nadmorskej výšky, čas výskytu (určerrý termínom snímkovania) a niektoré aspekty kvahty 
(množina stavových veličín charakterizujúca celkový stav objektu krajiny) a kvantity 
(hodnoty stavových veličín). Splnenie prvých troch požiadaviek metódami DPZ je 
základtrým a pomerne jasným predpokladom (viac-menej vyriešeným) pre riešenie ďalších 
dvoch, ktoré sú menej jasné, o to viac sa však v literatúre o nich diskutuje. Získanie 
kvantitatívnej informácie o objekte krajiny z dát DPZ vyžaduje dokonalé poznanie a 
pochopenie:

- všetkých typov rozlišovacích schopností vlastných danej konfigurácii snímacieho 
systému (Jensen 1986) - geometrickej (určuje veľkosť najmenšieho objektu identifiko
vateľného na obrazovom zázname), spektrálnej (je určená počtom a rozsahom intervalov 
spektra EMR, v ktorom sú hodnoty snímané), rádiometrickej (určuje citlivosť snímacieho 
zariadenia, t.j. počet rozlíšiteľných úrovní radiačných hodnôt na obrazovom zázname) a 
časovej (určuje, ako často je systém schopný snímať to isté územie).

- fyzikálnych, chemických, biologických a geografických zákonitostí vzájomnej inte
rakcie EMR s objektmi krajiny (Feranec 1984), čo je vyjadrené v matematických vzťahoch 
formulovaných pre výpočet parametrov.

- možností správnej aplikácie metód DPZ pri získavaní požadovanej informácie pomo
cou daného parametra.
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Všetky metódy určovania parametrov vychádzajú z poznania spektrálnych vlasmosti 
objektov krajiny. Matematické vzťahy popisujúce výpočet parametrov predstavujú súbor 
algoritmov, ktorých cieľom je maximálne zvýrazniť a kvantifikovat’ sledovanú vlastnosť 
objekm krajiny použitím najsignifikantnejších spektrálnych kanálov pri minimalizácii 
vplyvu iných vlasmosti.

Ako prvé sa objavujú práce poukazujúce na možnosť využitia kombinácií spektrálnych 
kanálov pri študovaní parametrov, ktoré majú vzťah k vegetačnému krytu (Rouse et al. 
1973; Kauth, Thomas 1976; Richardson, Wiegand 1977; Tucker 1979). Vo všeobecnosti 
sa pre matematické formulácie opisujúce tento vzťah zaužíval tradičný temún vegetačné 
mdexy. Ich použitie však nie je obmedzené len na parametre vegetačného kiym, preto sa 
v literatúre objavuje univerzálnější temún - spektrálne mdexy (Mušiek, Pelletier 1988), 
ktorý väčšnú vyhovuje nášmu cháparúu problému.

Väčšina empirických modelov opisujúcich parametre objektov krajmy vychádza z 
existencie korelačných závislostí medzi radiačnými hodnotami (resp. spektrálnymi 
mdexnú) a pozemnýnú merarúarrú parametrov. Na vyjadrerúe všeobecného vzťahu zväčša 
postačuje hneáma regiesia

P = A + B ♦ I,

kde A a B sú koeficienty štatisticky vypočítané z bodových meraiú parametru (P) a 
radiačných hodnôt (resp. spektrálnych indexov - !)• Nevýhodou empirických modelov je 
ich obmedzená časová a priestorová plamosť, ako aj viazanosť na konkrétny typ objektu 
krajiny. Z dôvodu upresnenia a väčšej urúverzálnosti modelov je snaha postihnúť v rúch 
fyzikálne a fyziologické zákonitosti interakcie EMR s objektnú krajiny. Zatiaľ je však 
väčšina fyzikálnych modelov pre praktické aplikácie príliš komplikovaná.

Podľa Peny ho a Lautenschlagera (1984), ktorí analyzovati 24 spektrálnych indexov, je 
väčšina z nich funkčne ekvivalentná. Pre praktické použitie ich postačuje rúekoľko. 
Najpoužívanejšie sú dve skupiny indexov;

1. Poměrové indexy (ratio indices) - jedným z prvých úspešných a dodnes veľnú 
používaných je Normatized Difference Vegetation Index (NDVI, Rouse et al. 1973), 
upravený podľa Martina, Heilmana (1986) pre dáta skaném Thematic Mapper (TM);

NDVI = (TM4-TM3) / (TM4+TM3).
Z ďalších známych indexov tohto typu uvádzame Red Vegetation Index (RVI), určený ako 
podiel radiačných hodnôt strednej infračervenej (NIR) a červenej (RED) časti spektra 
(Tucker 1979):

RVI = NIR/RED.

2. Ortogonálně indexy - lineárne kombinácie spektrálnych kanálov. Ako príklad 
najpoužívanejších uvádzame indexy ortogonálnej transformácie nazývanej Tasseled Cap 
(Kauth, Thomas 1976) - Brighmess (BR), Gteermess (GR) a Wemess (WT) upravené pre 
TM (Crist 1985; Crist, Kauth 1986);

BR =0.2043TMl-K).4i58TM2-K).5524TM3-K).5741TM4-K).3124TM5-K).2303TM7 
GR =M). 1603TM1-0.2819TM2-0.4934TM3+0.7940TM4-0.0002TM5-0.1446TM7 
WT = 0.0315TM1-K).2021TM2-K).3102TM3-K). 1594TM4-0.6806TM5-0.6109TM7
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a Peipendicular Vegetation Index (PVI, Richardson, Wiegand 1977):

PVI = -0.43 RED + 0.91 NIR.

V našom príspevku sa obmedzujeme iba na opis možností, ktoré poskytujú dáta získané 
multispektrálnymi skanermi pracujúcimi vo viditeľnej a infračervenej časti spektra EMR 
(0.4-15p.m). Skaneiy umiesmené na leteckých nosičoch sa u nás zatiaľ nevyužívajú, preto 
svoju pozornosť zameriavame na družicové systémy LANDSAT a SPOŤ. Opisujeme tieto 
v literatúre najcitovanejšie parametre objektov krajiny: povrchovú teplotu, množstvo 
suspendovaného materiálu vo vodnom prostredí, farbu pôdy, obsah vody v povrchovej 
vrstve pôdy a vo vegetácii, index listovej pokryvnosti a objem biomasy.

3 PREHĽAD PARAMETROV

3.1 POVRCHOVÁ TEPLOTA OBJEKTOV KRAJINY

Určovanie povrchovej teploty je založené na princípe meraiúa vyžiarenej EMR objektmi 
krajiny v oblasti ďalekej infračervenej časti spektra (8-15|j.m). V tomto rozsahu pracuje 
skaner družice LANDSAT (6. kanál 10.4-12.Spm) s priestorovou rozlišovacou schop
nosťou 120 m. Intenzita a vlnová dĺžka vyžiarenej EMR je funkciou teploty a vyžarovacej 
schopnosti objektu (emisivity). Dermý a ročný chod teplôt vytvára na zemskom povrchu 
zložité, časovo premeimé teplotné pole, ktorého kontrasty medzi objektmi sú dané výsledni
cou pôsobeiúa kombinácie vnútorných (typ a štruktúra aktívneho povrchu, termálna 
vodivosť, a tepelná kapacita) a vonkajších (intenzita a uhol dopadu slnečnej radiácie, rehéf, 
teplota prízemnej vrstvy vzduchu, relatívna vlhkosť, oblačnosť a vietor, priepustnosť a 
vlastné vyžarovaiúe atmosféry) faktorov.

Z radiačných hodnôt možno získať informácie o aktuálnej teplote povrchovej vrstvy 
objektov krajiny prepočtom. Príklady riešenia spočívajúce v empirických modeloch opisujú 
Lathrop et al. (1986) a Wukelic et al. (1989). Prepočtom radiačných hodnôt bez korekcie 
vplyvu atmosféry a rozdielov enúsivity objektov krajiny možno získať hodnoty povrchovej 
teploty s presnosťou: pri vode 1-3°, pri pôde a vegetácii 6° v porovnaní s pozenmými 
meranianú, čo potvrdzujú i Ritchie et al. (1990). Po korekcii na základe údajov získaných 
z paralelných pozenmých meraní a meteorologických rádiosond možno odchýlky vypočí
taných hodnôt od skutočných znížiť pod hraiúcu 1°.

Určenie povrchovej teploty vodných plôch spolu s informáciami získanými z viditeľnej 
časti spektra sú užitočné na analýzy biochemických procesov. S teplotou sú úzko späté 
fyziologické procesy ako fotosyntéza, respirácia a evapotranspirácia. Informácie o priesto
rovom rozložení teploty prízenuiých vrstiev atmosféry a vegetačného krytu majú preto 
význam pre ekosystémové štúdie skúmajúce energetickú bilanciu. Ďalšie využitie je pre 
monitorovanie dynamiky tepelného znečistenia vodných tokov a nádrží, pri prognózovaní 
úrod poľnohospodárskych plodín a na zisťovanie obsahu vody v pôde a vegetácii.

Nevýhodou družicových systémov je slabá priestorová rozlišovacia schopnosť, zlepše
nie možno dosiahnuť použitím leteckých skanerov. Ďalším nedostatkom je potreba korekcie 
vplyvu spomínaných vonkajších faktorov.
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3.2 MNOŽSTVO SUSPENDOVANÉHO MATERIÁLU V POVRCHOVEJ VRSTVE
VODNÝCH TELIES

Určovanie koncentrácie suspendovaného materiálu povrchových vrstiev voditych telies 
metódami DPZ je založené na analýze procesu absorpcie a rozptylu EMR týmto materiálom 
spôsobenej. So vzrastom koiKentrácie suspenzií v povrchovej vrstve vody je viac spätne 
odrážanej dopadajúcej EMR, a preto je jej menej k dispozícii pre biologické a fyzikálne 
procesy vo vodnom prostredí.

Ritchie et al. (1987,1990) konštatujú sigrúfikantnosť určovania koncentrácie suspendo
vaného materiálu použitím empirických modelov z bodových meraní a dát DPZ pri 
hodnotách vyšších ako 50 mg/l. Priama lineárna závislosť sa pri koncentráciách vyšších 
ako 200 ml/l mení na nehneámu. Najsignifikantnejší prejav suspenzií je v oblasti viditeľné
ho a blízkeho infračerveného spektra. Podľa Ritchieho et al. (1987) radiačné hodnoty 
spektrálnych kanálov MSS3 (0.7-0.8pm), MSS4 (0.8-1. Ipm) a TM4 (0.76-0.90pm) 
vysvetfujú 73-77 % variabihty v dátach. Yamagata et al. (1988) použitím kombinácie 
kanálov TM3 a TM4 v tzv. Water Tuibidity Indexe uvedenú skutočnosť potvrdzujú.

Niektoré práce (Ritchie 1990; Doerfer 1989) sa zaoberajú i problémom určeiúa 
koncentrácie chlorofylu prítomného vo vodnom prostredí. Chlorofyl absorbuje EMR v 
modrej a červenej časti spektra, naopak spôsobuje lokálne odrazové maximum v zelenej 
časti spektra. Z prác vyplýva, že najcitlivejší kanál na identifikáciu absorpčných vlastností 
chlorofylu a fytoplanktónu prítomného vo vode je TMI (0.42-0.52pm), súčasná snímacia 
technika však vzhľadom na jej obmedzenú spektrálnu rozhšovaciu schopnosť na morúto- 
rovanie nepostačuje.

Získané informácie spolu s informáciami o teplote možno využiť na hodnoterúe vodných 
ekosystémov (kvalita vody, bioprodukcia, estetická hodnota).

Nedostatkom parametrov počítaných z uvedených dát je, že spektrálne rozlišovacie 
schopnosti systémov LANDSAT a SPOŤ neumožňujú rozlíšiť organickú hmotu od anor
ganickej. Rádiometrom namerané hodnoty sú modifikované vplyvom atmosféry, preto je 
hodnoterúe multitemporálnych radov podmienené uskutočnením príslušných korekcií.

3.3 FARBA PÔDY

Farbu pôdy vyjadrenú v RGB trichromatickom súradrúcovom systéme možno dať do 
vzťahu so spektrálnymi vlastnosťami pôdy vo viditeľnej časti spektra (Escadafal et al. 
1989). Autori uvádzajú veľnú tesné korelačné závislosti (91-95%) medzi farbou pôdnych 
vzoriek určenou podľa Munsellovej škály a prepočítanou do kolorimetrického systému 
RGB a spektrálnou odrazivosťou uvedených vzoriek v zodpovedajúcich kanáloch vidi
teľnej časti spektra rádiometra TM (TMl-3). Autori uvádzajú, že spektrálnu odrazivosť 
povrchovej vrstvy pôdy možno predikovať z jej farby určenej v teréne a naopak z 
radiačných hodnôt možno usudzovať na farbu. Treba však brať do úvahy vplyv ďalších 
faktorov (drsnosť, obsah vo^ v pôde a oslnerúe).

Parameter možno využiť v pôdnom m^varú ako pomocnú bázu pre interpoláciu 
mapovaných vlastností (obsah prvkov, vody, erodovanosť), alebo klasifikačných jednotiek 
pôdy do priestora. V metódach DPZ možno informácie o farbe využiť napr. pri odstraňovaní



285

efektu vplyvu pôdneho pozadia v štúdiách zameraných na výskum spektrálnych vlastností 
vegetačného krytu.

Nevýhodou uvedeného parametra je nedostatok praktických skúseností, ako aj 
obmedzenia spektrálnej a priestorovej rozhšovacej schopnosti systémov LANDSAT a 
SPOŤ.

3.4 OBSAH VODY V POVRCHOVEJ VRSTVE PÔDY

Zvýšenie obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy má v zásade dva efekty (Bowers, 
Hanks 1965); zníženie odrazivosti v celom spektre EMR a silné zníženie odrazivosti v 
infračervených spektrálnych pásoch absorpcie vody so stredmi v oblasti 1.45|xm a 1.9|j.m. 
Okraje týchto dvoch pásov zachytávajú spektrálne kanály TM5 (1.55-1.75pm) a TM7 
(2.08-2.35)im). Pokles odrazivosti je úmerný hrúbke vodného filmu obaľujúceho pôdne 
častice.

Riešertie problému pre pôdy bez vegetácie prístupom nekontrolovanej klasifikácie 
kanálov TM2, TM4, TM5 uvádza Feranec et al. (1992). Iné riešenia spočívajú v použití 
spektrálrtych indexov. Tri typy indexov pre dáta TM prezentujú Mušiek, Pelletier (1986, 
1988):

1. miery vztiahnuté k absolútnej odrazivosti v jednom, alebo viacerých spektrálnych 
kanáloch,

2. miery kontrastu (pomeru) medzi odrazivosťou viditeľného a bhzkeho infračerveného 
spektra (napr. TMl-4) a odrazivosťou stredného infračerveného spektra (TM5 a TM7),

3. miery kontrastu medzi spektrálnymi kanálmi TM5 a TM7.
Použitie mier l.typu neposkytuje signifíkantné výsledky, miery 2. typu sa neosvedčih 

hlavne pri nízkych a stredných hodnotách obsahu vody (Mušiek, Pelletier, 1988). 
Vhodnejšou náhradou je použitie spektrálneho indexu Wetness (Crist 1985). Výhodou je 
jeho nezávislosť od pôdneho typu. Miera 3. typu (podiel TM57rM7) rastie kontinuálne v 
závislosti od gravimetrického obsahu vody, rýchlosť rastu je však ovplyvňovaná textúrou.

Informácie o obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy možno získať i z dát termálnej časti 
spektra (TM6). Výhodou je, že teploty v sebe integrujú informácie o väčšom objeme pôdy 
a poskytujú tak pravdivejší obraz.

Parameter možno použiť ako jeden z analytických ukazovateľov biofyzikálnych 
vlastností pôdy. Temporálne rady môžu slúžiť ako vstup do hydrologických modelov za 
účelom sledovania účinnosti závlahových systémov, monitorovania čistého zrážkového 
úhrnu a evaporácie, ako aj obsahu vody v celom pôdnom profile (Stroosnijder 1986). Z 
hľadiska analýzy povodí možno sledovať odtokové pomery a zóny nasýtenia podzerrmými 
vodami. Poznanie priestorovej diferenciácie obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy 
umožňuje eliminovať tento faktor v modeloch analýzy vegetačného krytu inými metódami 
DPZ (Bauer 1985, in: Huete, Warrick 1990).

Nevýhodou metód merartia odrazenej radiácie je, že poskytujú informácie iba o povrcho
vej vrstve (do 5 cm) pôdy nepokrytej vegetáciou (Idso et al. 1975: in Mušiek, Pelle
tier 1988), čo pri komplikovaných tokoch pôdnej vody so značnou priestorovou a časovou 
variabilitou nie vždy poslg'tuje verný obraz o podpovrchových vrstvách. Ďalším obmedze
ním je, že na spektrálnej odrazivosti pôdy sa okrem obsahu vody podieľajú i ďalšie faktory.
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ktoré získané informácie modifikujú (Jackson et al. 1978: in Mušiek, Pelletier 1988) a to; 
zloženie pôdy (napr. minerály, organická hmota), fyzikálna štruktúra (veľkosť pôdnych 
agregátov, drsnosť povrchu) a podmienky merania (intenzita a smer oslnenia, smer mera
nia). Interpretácia informácií z termálnych meraní je komplikovaná potrebou ich normah- 
zácie k podmienkam merania. Úspešnosť uvedených metód závisí od úspešnosti eliminácie 
iných faktorov rovnako vplývajúcich na množstvo zaznamenanej odrazenej a vyžiarenej 
radiácie. Diskusia na túto tému nie je uzavretá, pracuje sa na hľadaní vhodných modelov 
najlepšie vystihujúcich fyzikálnu podstatu javu.

3.5 OBSAH VODY VO VEGETÁCII

Následky nedostatku vody sa u rastlín prejavujú znížením absorpcie EMR chlorofylom, 
zvýšením teploty listov a následne poklesom rastu (Tucker 1980; Hunt, Rock 1989).

Na určovanie obsahu vody sa používajú spektrálne indexy, termálne merania, alebo 
kombinácia oboch prístupov. Využíva sa spektrálna oblasť 0.7-1.2pm, t.j. pásmo maxi
málnej odrazivosti listov a 1.3-2.4|j.m, kde je spektrálna odrazivosť listov silne modifiko
vaná prítomnou vodou (Tucker 1980). Druhá spektrálna oblasť korešponduje s kanálmi 
TM5 a TM7, pričom v laboratórnych podmienkach ich podiel s obsahom vody prítomnej 
v listoch vysoko koreluje (Hunt et al. 1987; Hardisky et al. 1983). Dôležité je nájsť vzťah 
medzi zmenou odrazivosti a nejakou fyziologicky signifikantnou mierou obsahu vody v 
listoch. Použitie tejto kombinácie kanálov v terénnych podmienkach je limitované sku
točnosťou, že prirodzené variácie sa pri väčšine rastlín pohybujú v rozmedzí 20 %, čo dané 
indexy nie sú schopné dostatočne signifikantně zachytiť (Hunt, Rock 1989).

Stupeň stresu rastlín v dôsledku nedostatku vody možno kvantifikovat’ z termálnych 
radiačných hodnôt (TM6). Zmena teploty rýchlejšie odráža zmenu obsahu vody v rastline 
ako zmeity odrazenej radiácie v blízkej infračervenej časti spektra.

Príkladom určenia tohto parametra metódou kombinujúcou vypočítané teploty so 
spektrálnymi indexmi je práca Hopeho (1988). Spektrálne indexy významne korelujú s 
celkovým obsahom vody v listoch na jednotku plochy. Z fyziologickej stránky charak
terizujú vplyv obsahu chlorofylu a absoibovanej fotosynteticky aktívnej radiácie (Tucker, 
Sellers 1986), takže viac charakterizujú zmeity v raste a starnutí vegetácie spôsobené 
nedostatkom vody než samotný obsah vody (Jackson et al. 1983). Pri vegetačnom kryte s 
hustým zápojom sú výsledky signifíkantnejšie, pretože ich neovplyvňuje pôdne pozadie.

Nedostatok vody obmedzuje proces fotosyntézy, rast listov, a preto je jedným z hlavných 
hmitujúcich faktorov primárnej produkcie biomasy. Táto informácia má význam pre vstup 
do modelov energetickej rovnováhy vegetácie a rastu biomasy. Sekundárne tento parameter 
možno využiť na elimináciu vplyvu rozdielov obsahu vody vo vegetácii pri analýze iných 
parametrov (napr. objemu biomasy), ktoré sú ním ovplyvňované (Bowman 1989).

Presné určenie parametra obmedzuje nepostačujúca cithvosť snímacích systémov, ako 
aj vplyv irrých faktorov modifikujúcich výslednú informáciu. Pre niektoré aplikácie je 
postačujúce vyhraničiť oblasti postihnuté nedostatkom vody od nepostihnutých.
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Využitie digitálnych metód spracovania družicových dát pre analýzu vybraných vlastností objektov krajiny. Príklad 
troch parametrov vypočítaných z dátového súboru Landsat 5 TM (12.4,1988) na lokalite Lipové (juž. časť Žitného 
ostrova, mierka 1:100 000): 1. vizualizované dáta TM3 (0.63-0.69pm) 2, tqtlota (v stupňoch) vypočítaná z TM6 
(10.4-12.5pm) podľa P. Vojnu (osobná komunikácia): 1-13.8, 2-15.2, 3-16.6, 4-18.0, 5- 19.4, 6-20.7, 7-22.1. 
3. obsah vody v povrchovej vrstve pôdy bez vegetácie. Spracované metódou nekontrolovanej klasifikácie TM2 
(0.52-0.60nm), TM4 (0.76-0.90pm) a TM5 (1.55-1.75pm). Vyklasifikovaných 15 tried 1 - najvyšší obsah vody, 
15 - najnižší obsah vody. (prevzaté z : Feranec et al. 1992) 4. stupeň pokryvnosti pôdy vegetačným krytom 
chatrakterizovaný spektrálnym indexom NDVI, 1 - najmenšia pokryvnosť, 7 - najväčšia pokryvnosť.

3.6 INDEX LISTOVEJ POKRYVNOSTI A OBJEM BIOMASY

V procese interakcie vegetačného krytu s EMR dochádza v oblasti viditeľného spektra 
k procesom silnej absorpcie EMR farbivami (hlavne chlorofylom), v oblasti blízkeho 
irrfračerveného spektra naopak prevláda vysoká odrazivosť spôsobená morfológiou listov 
(KnipUng 1970; Tucker 1979). Z tohto sa vychádza pri výpočte indexu Ustovej pokryvnosti
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(Leaf Area Index), ktoiý charakterizuje počet listových vrstiev na jednotku plochy holej 
pôdy (Clevers 1988) a objemu biomasy (hmotnosť zelenej, alebo suchej biomasy na 
jednotku plochy). V empirických modeloch sa využívajú spektrálne indexy (napr. 
Greenness, NDVI, PVI a RVI), ktoré s oboma parametrami signifikantně korelujú.

Index listovej pokryvnosti je základným parametrom charakterizujúcim stupeň 
pokryvnosti pôdy vegetáciou. Používa sa zväčša ako vstupná vehčina do iných modelov 
(Weiser et al. 1986). Bežnou aplikáciou oboch parametrov je prognózovanie úrod poľno
hospodárskych plodín na základe analýzy ranných štádií ich vývoja. Ako príklad uvádzame 
empirický model YIELD odvodený z regresnej závislosti medzi spektrálnym indexom PVI 
a terénymi meraniami podľa práce Yamagata et al. (1988):

YIELD (t/ha) = 0.26 PVI - 3.0.
Vogelmann, Rock (1988) použili spektrálne indexy TM5GľM4 a TM7GM4 na určetúe 

poškodenia lesných porastov.
Spektrálne dáta väčšinou reprezentujú zložitú zmiešaninu rastlín, tieňa a pôdy, sú 

ovplyvňované priestorovou a časovou variabilitou príroditych a antropogérmych faktorov. 
Z prírodných faktorov výsledné hodnoty spektrálnych indexov okrem zelenej vegetácie 
najviac ovplyvňuje prítomrxrsť suchej vegetácie, rozdiely pôdneho pozadia (obsah prvkov 
a vody, drsnosť, textúra, erodovanosť) a atmosferické podrrrienky snímania (Jackson et al. 
1983; Huete et al. 1985; Huete 1988). Pod antropogénnymi faktormi ovplyvňujúcimi 
radiačné hodnoty rozimrieme rozdiely v agrotechnických opatrerúach (zavlažovarúe, hno
jenie, spôsob kultivácie). Platnosť vytvorených empirických modelov väčšinou býva 
obmedzená na korrkrétne podmienky v akých boli vytvorené (Kleman, Fagerlund 1987). 
Univerzálnejšie modely, ktoré sa snažia korigovať nestále faktory (pôdne pozadie, atmo
sféra) vhodné pre mirltitemporálne atralýzy, uvádzajú Clevers (1988,1989) a Huete (1988). 
Podľa práce Jackson et al. (1983), atú jeden zo spektrálnych indexov rúe je schoprý 
poskytnúť optimálny odhad parametrov počas celého vegetačného cyklu; pre upresnenie 
je vhodné použiť viac indexov naraz.

3.7 INE EXPERIMENTÁLNE PARAMETRE

V laboratórnych podnúenkach sa uskutočňujú experimenty na určenie ďalších para
metrov z dát DPZ s cieľom preskúmať možnosti ich vyiržitia.

Problematikou kvantitatívneho itrčovania koncentrácie chloroíylu vo vegetácii analý
zou spektrálnych charakteristík sa zaoberali Curran et al. (1991). Choudhuty et al. (1986) 
vypracovali model na výpočet evaporácie z termálnych dát a aplikovali ho na pšenici. 
Experimenty sa robili s identifikáciou nedostatku niektorých prvkov (napr. fosfora) vo 
vegetácii (Milton et al. 1991). Hinzman et al. (1986) študovali vplyv hnojenia na parametre 
vegetačného krytu (objem biorrrasy). Spektrálne oblasti blízkeho a stredného infiačervené- 
ho spektra sú podľa Davisa, Swaina (1978) a Colhna (1989) vhodné na odhad hrúbky a 
kvality snehovej pokrývky.

Praktické použitie dát DPZ na irrčerrie uvedených parametrov je limitované nedosta
točnými rozhšovacími schopnosťami snímacích systémov, ako aj nemožnosťou dodržať v 
teréne špecifické podmienky, ktoré si merania vyžadujú.
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4ZAVER

V príspevku sumarizujeme poznatky získané z literatúry o možnostiach použitia 
digitálnych metód spracovania družicových dát pre priame určovanie parametrov kvanti
tatívne charakterizujúcich niektoré vlastnosti objektov krajiny. Cieľom práce nie je 
poskytnúť vyčerpávajúci prehľad danej problematiky, ale pouká2ať na význam družico
vých dát ako ďalšieho zdroja informácií o priestorovej variabihte krajinrrých komplexov.

Dáta získané metódami DPZ sú vehčinami charakterizujúcimi v určitom časovom 
horizonte celkový stav objektov krajiny. Hoci na konkrétnu radiačnú hodnotu má v procese 
interakcie EMR s daným objektom vplyv veľa faktorov, matematicko-štatistickými mo
delmi možno získať informácie o konkrétnych parametroch. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že dáta DPZ nie sú schopné v porovnaní s terénnymi meraniami poskytnúť také 
presné mformácie, ich nespornou výhodou je priestorovosť, operatívnosť a aktuálnosť, 
veľký úzenmý rozsah a ekonomická výhodnosť. Využitie takto získaných informácií 
vidíme v dvoch rovinách. V kombinácii s inými údajmi (napr. v rámci geografických 
informačných systémov) môžu slúžiť ako vstup pre modelovanie a výskum krajirmých 
komplexov. Pre prax majú význam ako analytický materiál hodnotenia vlastností krajmy.

Metódy určovarúa parametrov objektov krajiny z dát DPZ sú Umitované technickými 
možnosťami snímacích systémov a komplexnosťou pôsobenia rôznych faktorov na ra
diačné hodnoty. Presnosť určenia parametrov je podmiepená úspešnou elimináciou tých 
faktorov, ktoré sa prejavujú ako nežiadúci šum.

Spracovanie tejto štúdie bolo podporené grantom Slovenskej akadémie vied číslo 
2/999310/92.
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Marcel Šúri

USING DIGITAL PROCESSING OF SATELLITE DATA FOR THE ANALYSIS 
OF SELECTED PARAMETERS OF LANDSCAPE OBJECTS

Present Work sumarises Information dealing with application of methods for digital processing of satellite data in 
determination of selected parameters of landscape objects and their use for contemporaneous landscape research 
and management

Based on a theoretical concept of Krcho (1990) we understand landscape as a systém with components and 
interrelations determined for each time horizon by a set of status parameters. Three approaches for obtaining 
information about these parameters are discussed: information from field measurements, results obtained by 
modelling, and information derived from remote sensing data The most effective way seems to be the combination 
of all mentioned approaches. Geographical information systém is considered the most suitable tool for this purpose.
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The following five types of information obtained from remote sensing data about the landscape objects are 
required (Feranec 1990): identification of the object, determination of its planimetric position, elevation, time of 
appearance, quality and quantity. In addition to traditional classification methods, digital remote sensing data 
provide possibilities for direct determination of several quantitative parameters of landscape objects. These 
methods are based on knowledge of spectral characteristics of the objects as a result of their interaction with 
electromagnetic radiation. Their aim is to enhance maximally the phenomenon under consideration using the most 
significant spectral bands while minimizing other factors considered as "noise". Determination of the parameters 
is based mostly on anpirical models in wich mathematical formulas often denoted as spectral (vegetation) indices 
statistically correlate with field measurements. The scope of treated methods is limited to the most fi'equently ušed 
ones based on SPOT and LANDSAT data.

The following parameters are discussed: surface temperature, water suspended matter content, soil colour, 
water content of soil surface layer and vegetation, leaf area index and vegetation biomass. For each parameter a 
brief information is provided about spectral features of landscape objects in question which are relevant for 
determination of particular parameter, data and respective methods ušed for its determination, limits and expected 
precision ofthe irďormation obtained and basic applications in research, modelling and landscape management.

FTg.: Example of three parameters computed from Landsat 5 TM data set (12.4.1988) on the test area Lipové 
(Southern part of Danubian Lowland, scale 1:100 000):

1. visualised data TM3 (0.63-0.69pm).
2. temperature (in degrees) computed from TM6 (10.4-12.5pm) according to P. Vojna (personál coramuni- 

cation): 1-13.8, 2-15.2, 3-16.6, 4-18.0, 5-19.4, 6-20,7, 7-22,1.
3. water content in the soil surface without vegetation. Processed by unsupervised classification of TM2 

(0.52-0.60pm), TM4 (0.76-0.90)jm) and TM5 (1.55-L75pm). Classified 15 classes 1 - maximum, 15 - minimum 
(according to: Feranec et al. 1992).

4. vegetation cover estimated from Noímalized Difference Vegetation Index, 1 - minimum, 7 - maximum.

Translated by the author
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J.C.DIXON.AD.ABRAHAMS (Editors). PERIGLACIAL GEOMORPHOLOGY. Proceedings ofthe 22™ 
Annual Binghamton Symposium in Geomorphology. John Wiley and Sons, Chichester 1992.
Strán 354, 101 obrázkov, 35 tabuliek.

Recenzovaná publikácia je zborníkom z 22. Binghamtonského geomorfologického sympózia, venovaného proble
matike periglaciálnej geomorfológie, konaného v septembri 1991 v Buffale v USA. Binghamtonské geomorfolo
gické sympóziá sa uskutočňujú každoročne od začiatku 70. rokov. O ich vysokej odbornej úrovni svedčí aj 
recenzovaný zborník

Cieľom sympózia bolo prezentovať značnú kvantitu a diverzitu periglaciálnych geomorfologických výskumov 
arktického a alpínskeho prostredia, uskutočnených americkými a kanadskými geomorfológmi. Zborník z podujatia 
predstavuje takto akúsi protiváhu zborníkov z konferencií periglaciálnej komisie IGU a sekcie periglaciálnq 
geomorfológie fNQUA, v ktorých sa kládol dôraz skôr na periglaciálny výskum v Európe. K zostaveniu zbomika 
prispelo 23 autorov (16 z USA, 6 z Kanady, 1 z Južnej Afriky) štrnástimi príspevkami.

Autori jednotlivých príspevkov skúmajú rôzne súčasné geomorfologické procesy a zaoberajú sa potenciálnym 
impaktom globálnych zmien na charakter a rozsah permafrostu a sezórmych ľadový ch javov. Dôraz na tento aspekt 
problematiky periglaciálnej geomorfológie nie je náhodný; globálne klimatické a sprievodné environmentálne 
zmeny predstavujú v súčasnosti jadro výskumu prírodných vied. Periglaciálne prostredie je jednou z oblastí sveta, 
kde takäo zmeny vykážu nepochybne najväčší impakt.

Zbomíkje rozdelený na 2 časti. Prvých deväťkapitol (príspevkov) je orientovaných prevažne na periglaciálne 
procesy v alpínskom prostredí, ostávajúcich päť na procesy v arktickom prostredí.

Zväzok začína teoretickým článkom C.E. Thoma (Urbana, USA), v ktorom autor definuje periglaciálne 
geomorfológiu ako jednotiaci pojem geomorfologickej úlohy pôdneho ľadu. Za účelom justifikácie tejto defmície 
podniká exkurzy do mnohých problémov periglaciálneho výskumu, načrtnutých v zásadných prácach Washbuma 
a Frencha.

G.M. Clark (Knoxwille, USA) a J. Hedges (Big Cove Tannery, USA) sa venujú vývoju širokých plochých 
chrbtov a s nimi spojených foriem v Apalačskom pohorí. Charakterizujú rad nápadných periglaciálnych foriem, 
ako napr. izolované vrcholové skalné veže, vrcholové plošiny, výstupky a stupne, podporujúce ich paleoperigla- 
ciálnu hypotézu, že ploché vrcholy sú reliktné kryoplanačné terasy.

T.N. Caine (Boulder, USA) analyzuje priestorovú textúru geochemickej denudácie koloradských Rocky 
Mountains. Konštatuje, že hoci odnos v roztoku zo študovaného malého povodia je nízky, na priaznivých miestach 
presahuje intenzitu odnosu v suspenzii. Geochemické procesy sú podľa autora zvlášť dôležité v prípade nivačných 
depresií, čo súvisí s väčšou mocnosťou snehovej akumulácie než na ich okolí.
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J. S. Gardner (Winnipeg, Kanada) študuje príčiny zosilneného mrazového zvetrávania zadných stien ľadovco
vých cirkov v kanadských Rocky Mountains. Uvedený jav vysvetľuje na základe vyhodnotenia teplotných režimov 
regulačných cyklov v zóne kontaktu ľadovca a steny cirku.

K. J. Halí (Pietermaritzburg, Južná Afrika) poukazuje na odlišný režim zvetrávania v ostro vnq časti Antarktidy 
voči vlastnému kontinenta Konštatuje však, že hoci intenzita zvetrávania v morskom antarktickom prostredí je 
väčšia ako na pevnine, je i tak pomerne nízka,

F.L. Pérez (Austin, USA) sa dotýka problematiky štruktúrnych pôd, skúma genézu miniatúrnych kamenistých 
prúžkov z kategórie tzv. pásových a dláždených pôd na svahoch venezuelských And. Tvorbu týchto javov pripisuje 
činnosti ihlicového ľadu v tenkq povrchovej vrstve regolitu. Nameraná rýchlosť pohybu materiálu sa pohybovala 
v rozpätí 2,9-9,5 cm/rok.

J.R. Giardino, J.L. De Morret (College Station, USA) a J.D. Vitek (Stillwater, USA) skúmajú textúru pohybu 
vody a jq geochemické charakteristiky v 3 kametmých ľadovcoch v Sangre de Cristo Mountain Range v JZ 
Kolorade a na základe svojich pozorováni a meraní formulujú model pohybu vody v tomto prostredí.

D.R. Butler (Athens, USA) G. P. Malanson (lowa City, USA) a S. J. Walsh (Chapel Hill, USA) sa venujú 
dráham snežných lavín zbiehajúcich z periglaciálneho do subalpínskeho sedimentačného stupňa, ktoré chápu ako 
känály, prinášajúce ohrozenie zhora do nižších polôh, kde sú skoncentrované cesty, chodníky a rôzne rekreačné 
zariadenia. Autori poukazujú nqmä na vplyv orientácie na rozdielnosť morfometrických charakteristík lavi- 
nóznych dráh v SZ Montaně a JZ Alberte.

D.J. Smith (Saskatoon, Kanada) predkladá výsledky 10-ročnäio štúdia intenztiy soliflukcie v kanadských 
Rocky Mountains, ktoré ukazujú, že geomorfologická efektívnosť tohto procesu (8,05-36,27 J/rok) je porovna
teľná s takými procesmi, akými sú skalné rútenie a snehové lavíny. Priemerná rýchlosť premiestňovaného 
materiálu predstavuje 0,47 cm/rok

A. G. Lewko vicz (Mississauga, Kanada) skúma distribúciu, frekvenciu a príčiny plytkých zosunov permafrostu 
na Ellesmorskom ostrove v arktickej Kanade. Uvedený proces predstavuje sklzavanie relatívne rigídnej, suchej 
povrchovej časti aktívnej vrstvy následkom topenia segregovaného ľadu na jej báze.

B. Hallet a E.D. Waddington (Seattle, USA) skúmajú zo širšieho a teoretickejšieho hľadiska mechanizmus 
tvorby štruktúrnych pôd. Študujú úlohu vztlakových síl generovaných regeláciou a dôsledky týchto síl na procesy 
diapirizmu a cirkulácie pôdy. Dochádzajú k záveru, že hoci procesy spojené s vznosnou silou nemôžu byť 
špecificky zodpovedné za vznik nových štruktúrnych pôd, môžu byť významné pri udržiavaní takých javov, akými 
sú napr. triedené prstence.

W.H. Pollard (Montreal, Kanada) a R.O. van Everdingen (Calgary, Kanada) diskutujú o tvorbe sezórmych 
ľadových telies v oblasti Yukonu. Jednými z telies sú plošné nátdcy zvrstveného ľadu vytvorené zamŕzaním 
sukcesných prúdov vody presakujúcich zo zeme, vyvierajúcich z prameňov, alebo vytekajúcich z puklín spod 
riečneho či jazerného ľadu. Druhú skupinu predstavujú malé pahorky z ľadu alebo zanuznutej pôdy, alebo z oboch 
matérií, ktoré sa vyvíjajú počas jedinej zirrmej sezóny následkom zvýšeného tlaku podzemnej vody, uzavretej v 
reziduálng nezamrznutej zóne aktívnej vrstvy koncom zamŕzania.

F.E. Nelson (New Brunswick, USA), K.M. Hinkel (Cincinati, USA) a S.l. Outcalt (Arm Arbor, USA) sa 
zaoberajú otázkou agradačného i degradačného pôvodu mrazových pahorkov typu palsa. Autori poukazujú na 
možnosti štúdia týchto foriem za účelom poskytnutia irďormácií o paleoekológii území, v ktorých sa vyskytujú.

C. R. Bum (Vancouver, Kanada) prezentuje výsledky geotermálneho modelovania pri Mayo v oblasti Yukonu, 
na základe ktorých usudzuje, že za posledných viac ako 20 rokov došlo na tomto úzaní k postupnému otepľovaniu 
permafrostu. Tento trend autor pripisuje zvýšeným snehovým zrážkam a teplotám vzduchu.

Príspevky prezentované v zborníku jasne indikujú vysokú profesionálnu úroveň periglaciábeho geomorfolo
gického výskumu v Severnej Amerike a demonštrujú kontinuálny progres v chápaní periglaciálnych procesov v 
arktickom i alpínskom prostredí. Ostáva len dúfať, že časť príspevkov z tohto zborníka poslúži ako stimul pre ďalší 
výskum geomorfologických procesov v kryo-niválnom morfogenetickom stupni slovenských vysokých pohorí.

Miloš Stankoviansky
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Conference Secretariat 

About the Conference

The 1994 IGU Regional Conference will be hosted by Charles University of Prague (the oldest University in 
Central Európe) and organized in cooperation with other Central European countries. President of the Czech 
Republic, Václav Havel, has been asked to také the Conference under his auspices.

The Conference aims at covering a very broad spectrum of both scientific and applied issues, focusing on the 
Central European region. The programme of the Conference is structured into six streams, addressing major 
contemporary issues: streams are furtho' divided into a number of thematic sessions, main building elements of 
the sciaitific programme. Four Plenary Sessions will iittroduce the Conference main topics as well as Prague and 
former Czechoslovakia.

The scientific programme will be complemented by a šerieš of accompanying activities, including pre- and 
post-conference excursions, exhibitions, round-table discussions etc., which will foster an exchange of views 
between politicians, ofFicials, business and non-govenimental representatives on one hand and Conference 
participants on the other hand.

Venue

The Conference will také plače in Palace of Culture in Prague, a m^or conveníion facility providing a large number 
of meeting rooms, an extensive exhibition area and state of the art infrastructure. Last, but not least, it is localed 
right onthe metro linejust afewstops from the city centre and provides a fascinating panoramatic view of Prague.

Languages

English and French will be the Conference official languages used during all formal parts ofthe programme without 
any translation.



296

Sociál programme

A variety of sociál events for both Conference participants and accompanying persons will be available, ranging 
from guided tours of Prague and its surroundings, steamboat parties on the Vltava ri ver, concerts in Prague famous 
medieval gardens, pantomime performances as well as meetings with politicians in iiďormal round-table 
discussions.

Excursions

Three types of excursions will be scheduled prior to, during and after the Conference. These excursions are meant 
to provide participants with a balanced opportunity to discover by thonselves - in a more or less complex way - 
the beauties and problems of Prague, the Czech Republic, Slovakia and other parIs of Central Európe.

Longer (3-5) days pre- and post-conference excursions will tend to be more complex, combining scientific 
elements (prepared in cooperation with geographic and environmental departments of the concemed regions) with 
more generál views, while shorter (1-2 days) ones will be more specifically geared towards Conference-relevant 
issues (environment, border effects, urban development, protected areas etc.). Local short excursions will be 
organized during the Conference for both participants and accompanying persons.

Exhibitions

Due to the Palace of Culture extensive exhibition area, both commercial and non-coramwcial exhibitions area 
planned, and all institutions concemed, university departments, research institutes, publishers, companies, indu- 
stries et al. are welcome to indicate their interest in taking part in exhibition activities.

Accomodation

A variety of lodging opportunities doseto the city centre will beoťfered, ranging from rather cheap but comfortable 
modem student hostels (up to 30 USD) through mid category hotels (circa 70-90 USD) up to luxury hotels (150 
and more USD) in Prague’s outstanding locations. Please indicate on the enclosed form type of lodging you might 
be most interested in.

Registration fee

The extimated registration fee (not including excursions, charged sociál events, accomodation and food) is 280 
USD. Late payments and on situ registralions will be charged circa 330 USD. Part-time registrations will be 
available al a reduced rate. A systém of grants will eocourage the participation of students and seniora, as well as 
potential delegates from developing countries and „countries in transition".

Organization and Secretariat

The Conference is organized by the Faculty of Science, Charles University of Prague, under the patronage of the 
University and in cooperation with a number of other institutions. The Conference Organizing Committee, 
nominated by the National IGU Committee, with its several specialised bodies has been carrying out preparátory 
task for over two years. Main geographic departments from both the Czech and Slovák Republics are represented 
in the Organizing Committee, which is chaired by Dr. Jan Kára. Domestic organizers are significantly supported 
by the International Programme Committee composed of Central European countries IGU representatives and of 
other renowned scholars.
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The coordinates of the Conference Secretariat are:

IGU RC 1994 
Albertov 6,128 43 Praha 2 

Czech Republic

Phone:+42-2-2036208 (205878,296025) 
Telefax:+42-2-205878 (296025)

E-mail: KUC@CSEARN.BITNET

Detailed information will be included in second Conferaice circular to be distributed in the end of 1993.

IGU Regional Conference 1994 
Environment and Quality of Life in Central Európe:

Problems of Transition 
August 22-26, 1994, Prague, Czech Republic

Thematic Session

STREAM The Emerging ,>íew Central Európe"

Theme A. 1. Our Changing Worid
A new political order: the worid after 1989; concqtts of political geography and geopolhics; North-South- 

East-West: what king of a trade-ofiV; dimensions of a globál restructuring; approaching pressing globál issues...

Theme A.2. Central Európe: A Search for a New Identity
A plače for Central Európe in globál and European contexts; Central Európe in a historical and geographical 

perspective; zone of convergence or divergence?; "new regionalism" in Európe; the "Iron Courtain"; border effect; 
border regions and trans-boundary problems...

Theme A.3. Reconstmction of Central Európe: Problems and Prospects
Economies in transition, economic reconstruction: foreign investment and Capital flows; societies in transition 

(the new sociál and political climate in Central Európe); environmental reconstruction and cooperation; conversion 
of former military sities; Central European cities in transition; migration, asylům seekeis and refugee problems; 
national and ethnic tensions...

STREAM ,3": Environment and Landscape

Theme B. 1. Man and Envirmunent in a Geographic Perspective
Philosophy of interaction of Man and Nátuře; environment and society as an integrating theme of 
geographic thought; human ecology: traditional and modem approaches; globál problems of environment 
and development..

Theme B.2. Man and Landscape, Landscape Ecology
Landscape ecological mapping; methodology of landscape ecological evaluations for land-use; geoeco- 
logy; landscape planning in mountain areas and National Parks; envirorunent and landscape impact 
assessment; Systems of ecological stability...
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Theme B.3. Geography and Nátuře Conservation
Man and Nátuře: a search for harmony; geography in nátuře protection and conservation: a shared 
experience, National Parks and protected areas: problems of management; karst regions; cross-boundary 
nátuře conservation problems...

Theme B.4. Environmental PoUcies, Plaiuilng and Management
Trends in environmental policies; geography and the environmental impact assessment (EIA); 
approaching the atvironmentally most critjcal regions; environmental planning and management in 
diiferent geographical contexts; envirorunental quality assessment..

STREAM „C": The GIS, Cartographic Systems and Remote Sensing

Theme C.l. Mapping the Environment
New trends in environmental cartography; environmental atlases; cartographic modelling; visualization 
and automatization; environmental cartography software applications...

Theme C.2. Geographic Information Systems in Actlon
New trends in GIS; areas of GIS applications (e. g. urban management and plaiming); GIS and remote 
sensing; globál and regional data bases; GIS and the environment (research directions and appUed 
aspects); modelling and forecasting envirorunental change...

Theme C.3. Remote Sensing for the Environment
Remote sensing and land-use / landscape transformation; remote sensing in assessing air and water 
quality and forest damage; remote sensing in envirorunental management; satellite images of the 
envirorunent of Central Európe...

STREAM ,T)": The Domain of Physical Geography

Theme D.l. General Prohlems and Prospects of Physical Geography
Perspectives and new trends of physical geography in the research of landscape changes and the 
envirorunent; geosystem studies...

Theme D.2. Dynamlc and Engineering Geomorphology
Landforms development in the Quaternary; environmental aspects of genetic geomorphology; observa- 
tion and evaluation of the recent relief-building processes; georaorphological analysis in the areas of 
large engineering wokrs; geomorphological mapping...

Theme D.3. Climatic and Hydrological Changes
Global climatic changes of anthropogenic origin and their relations to the environment; regional climatic 
models; recait changes of hydrological Systems; quality of surface waters...

Theme D.4. Natura! Dlsasters, Hazards and Risks
Physical geographical patterns of natural disasters; hazards and risks; techniques of geographical 
analysis; plamiing and mitigation (management) of hazard areas; prognosis and prediction of rapid 
geodynamic events...

STREAM ,í)"; The Domain of Human and Economic Geography 

Theme E. 1. Mainstreams of Geographic Thought
New trends in economic and human geography; paradigmatic shifts in modem geography; progress in 
methods and techniques...

Theme E.2. Environment and Sodety
Envirorunental change, human values and human behavior; changing population and reproduction 
pattems; population pressure on globál and regional resources; assessing ,the quality of life"; envi-
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ronment, Health and sociál pathology in a geographic perspective; changing mobility patterns; dynamics 
of political, cultural, ethnic and religious pattems...

Theme E.3. Economic Restructuring
Changing patterns of industry and international trade; transport and Service sector developments; 
changing patterns of agriculture and rural economy; leisure activities (recreation, tourism, second 
homes)...

Theme E.4. Urban, Regionai and Local Restructuring
Urban Systems and new urban dilemmas; changing metropolitan areas and agglomerations; regional 
development, management and policies; regional cooperation; restructuring of local self-govemments 
(and environmental challenge); problems of rural and marginal areas; local responses to globál 
questions...

STREAM ,4^": Geographic and Environmental Education

Theme F.l. Environment and System of Geographic Education and Training
Problems of geographic education and training; environment in geographic education - generál issues; 
environment and geographic education (panel)...

Theme F.2. Becoming Aware
Geography and environment as a part of school curriculum - elementary and secondary level: 
expa-iences, techniques, approaches, materials (textbooks)...

Theme F.3. Becoming Professional
Professional training in geography and environmental issues - university level, postgraduále and 
specialised courses...

Theme F.4. Public Awareness Upgrading
The role of geography in rising public education efficiency; securing the ,right to know"; spreading 
geographic and environmental information; public education: methods and techniques...

PLENARY SESSIONS

Plenary I: Central Európe in Transition, Environment, Economy and Society 
Plenary 11: Prague - Get Acquainted
Plenary lil: Czech and Slovák Republics - Geography and Geographers 
Plenary IV: Common Responsibility



POKYNY PRE AUTOROV

Geografický časopis uverejňuje pôvodné vedecké štúdie prinášajúce najnovšie poznatky zo všetkých oblastí 
geografie a závažné príspevky z príbuzných vedných disciplín. Pri výbere príspevkov sa uprednostňujú najmä 
štúdie venované geografickému výskumu Slovenska a teoreticko-metodologickým otázkam geografického báda
nia. Okrem toho sa v časopise publikujú stručné výskumné správy, referatívne štúdie, odozvy na uverejnené 
príspevky a po dohode s redakciou aj recenzie vybraných publikácií. Geografický časopis neuverejňuje správy o 
vedeckých podujatiach a výskumných expedíciách, personálie, nekrológy a redakciou nevyžiadané recenzie.

1. Všeobecné zásady

Príspevky sa uverejňujú v slovenskom alebo anglickom jazyku, príležitostne aj v niektorom inom svetovom 
jazyku. Maximálny rozsah príspevku je 20 normalizovaných strán vrátane zoznamu literatúry, textových a 
grafických príloh a doplňujúcich poznámok. Rozsiahlejšie príspevky sa publikujú iba so súhlasom redakčnej 
rady. K príspevku sa prikladá abstrakt (nie viac ako 15 riadkov), zoznam kľúčových slov (maximálne desať) a 
skrátené znenie článku (resumé) v rozsahu najviac dve normalizované strany. Abstrakt sa uverejňuje vždy v 
angličtine a resumé v niektorom zo svetových jazykov (spravidla tiež v angličtine). Ak je príspevok publikovaný 
v cudzom jazyku, resumé zostáva v slovenčine.

Rukopisy príspevkov prijíma Redakcia Geografického časopisu, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. Do 
redakcie sa prijímajú iba úplné príspevky, t.j. vrátane príloh, zoznamu literatúry, abstraktu a resumé. Všetky 
príspevky sa predkladajú v troch exemplároch (originál a dve kvalitné kópie, pričom kópie ilustrácií môžu 
byť zhotovené xeroxom). Ak príspevok nie je úplný alebo nevyhovuje všetkým požiadavkám, ktoré sú uvedené 
v týchto pokynoch, redakcia príspevok vráti autorovi na doplnenie alebo prepracovanie ešte pred jeho posúdením. 
Autorom sa odporúča, aby pri príprave rukopisu dodržali formu a štýl príspevkov, ktoré už boli publikované v 
Geografickom časopise.

Redakcia časopisu žiada autorov, aby pri predkladaní príspevku dodržali nasledovné usporiadanie rukopisu: 
titulná strana, abstrakt (vrátane zoznamu kľúčových slov), hlavný text, dodatky k hlavnému textu, poďakovanie 
(ak j e potrebné), zoznam literatúry, resumé, tabuľky, poznámky pod čiarou, texty k obrázkom, obrázky. Titulná 
strana je osobitný list papiera, ktorý obsahuje meno autora (resp. autorov), jeho tituly, rodné číslo, presnú adresu 
pracoviska a trvalého bydliska, funkčné zaradenie na pracovisku a číslo telefónu alebo faxu. K rukopisu sa pripojí 
prehlásenie podpísané všetkými autormi, že príspevok nebol publikovaný ani odovzdaný na publikovanie v inom 
časopise alebo zborníku, a že v prípade jeho prijatia nebude znovu publikovaný bez súhlasu redakčný rady 
Geografického časopisu.
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2. Text

Hlavný text sa začína názvom príspevku, meno autora sa v záhlaví textu neuvádza. Názov príspevku má byť 
stručný a výstižný. Príspevky s názvom, ktorý obsahuje viac ako 12 slov, sa neprijímajú. Štruktúra textu závisí 
od charakteru príspevku. Pri empiricky orientovaných štúdiách sa odporúča zachovať nasledujúcu schému: úvod, 
formulácia (resp. stav) skúmanäio problému, zvolená metóda, použité údaje alebo materiály, dosiahnuté výsledky, 
diskusia a zhodnotenie, záver, V texte je potrebné jasne odlíšiť vlastné výsledky od poznatkov získaných inými 
autormi.

Text rukopisu má byť napísaný písacím strojom alebo vytlačený počítačom najednej strane bieleho papiera 
formátu A4 so 4 cm širokým ľavým okrajom. Pri písam' sa použije riadkovanie "2", pričom jedna strana 
rukopisu má obsahovať maximálne 30 riadkov a jeden riadok asi 60 znakov. Jednotlivé strany textu sa očíslujú. 
Text článku sa píše priebežne bez vynechávania priestoru pre prípadné obrázky a tabuľky. Správne umiestnenie 
obrázkov a tabuliek autor vyznačí na ľavom okr^i textu príslušnou skratkou (Obr., resp. Tab.) a ich poradovým 
číslom.

Text môže byť členený nadpismi. Ich dôležitosť a hierarchiu autor vyznačí bud’ v samom nadpise, alebo 
vhodným spôsobom na ľavom okraji textu. Časti textu, ktoré majú byť vytlačené kurzívou, podčiarkne červenou 
vlnovkou. Poznámky pod čiarou majú byť obmedzené na minimum. Prikladajú sa priebežne očíslované na 
osobitnom papieri, ktorý sa zaradí na koniec mkopisu. Ich správne umiestnenie vtexte sa vyznačí naľavom okraji 
sttany.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať písaniu matematických symbolov a formúl. Všetky indexy a 
exponenty sa musia písať zreteľne a so správnym stupňom zníženia alebo zvýšenia vzhľadom na základnú úroveň 
riadku. Poradovým číslom v okrúhlq zátvorke umiestneným na pravq strane riadku sa označia iba tie formuly, 
na ktoré sa autor v ďalšom texte odvoláva Pri písaní jednotlivých symbolov je potrebné dodržiavať ustanovania 
ČSN 01 1001 (Matematické značky). Symboly, ktoré treba vytlačiť kurzívou, sa podčiarknu červeno, obyčajná 
antikva sa podčiarkne modro. Polotučná kurzíva, resp. antikva sa označí krúžkom príslušnej farby. Grécke 
písmená sa zaškrtnú červeno, malé litety raz, veľké dvakrát. Rondové písmo sa označí krúžkom obyčajnou 
ceruzkou. Žhou čiarou sa podčiarknu symboly, ktoré treba vytlačiť petitom. Ostatné druhy písma sa vy2mačia 
podľa ustanovení ČSN 88 0220 (Úprava rukopisov). Obidve normy sú k dispozícii autorom v redakcii časopisu.

Bezprostredne za hlavný text sa umiestňujú prípadné dodatky k textu a poďakovanie autora za pomoc alebo 
za finančný príspevok.

3. Prílohy

Všetky grafické prílohy (obrázky, grafy, mapy a fotografie) sa označujú jednotnou skratkou Obr. a porado
vým číslom. Predkladajú sa na samostatných listoch v čiemo-bielom vyhotovení, pričom na okraji každého listu, 
mimo oblasť reprodukcie (pri fotografiách na zadnej strane) sa uvedie poradové číslo obiázka,jmeno autora a 
skrátený názov príspevku. Názvy obrázkov a doplňujúce texty sa prikladajú na osobitnom liste papiera, na ktorom 
je tiež uvedené meno autora a skrátený názov príspevku. Originál obrázka by nemal mať väčšie rozmery ako 
40 x 25 cm. Ilustrácie väčšieho formátu sa prijímajú iba výnimočne po dohode s redakciou. Maximálne rozmery 
ilustrácie vytlačenej v časopise sú 18 x 12,5 cm. Originál každého obrázka by sa mal pripravovať s vedomím, 
že sa bude zmenšovať, spravidla o polovicu.

Originály obrázkov musia byťnakreslené sýtou čiernou farbou na bielom alebo pauzovacom papieri, pripadne 
na plastickq fólii. Popis obrázka sa vyhotoví propisotom alebo šablónou. Obrázky vyhotovené počítačom sa 
akceptujú iba vtedy, ak majú dobrú kvalitu. Každá mapa by mala obsahovať grafickú mierku. Fotografie s 
formátom minimálne 18 x 13 cm a maximálne 24 x 18 cm musia byť technicky i kompozične vydarené a 
zhotovené na lesklom papieri.

Tabuľky majú byť úsporné, presne členené a priebežne očíslované. Každá z nich sa predloží na osobitnom 
liste papiera Hlavička tabuľky musí obsahovať skratku Tab., poradové číslo a názov tabuľky, VysveU’ujúce 
poznámky týkajúce sa obsahu tabuľky a prípadný zdroj uvedených údajov sa napíšu bezprostredne pod tabuľku. 
Rozsah a vnútorná úprava tabuliek sa určia tak, aby sa každá tabuľka dala umiestniť na výšku alebo šírku jednq 
strany. Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. Všetky tabuľky majú byť otvorené bez zvislých čiar a s väčšími 
medzerami medzi jednotlivými štipcami. Vodorovné čiary sa pripúšťajú. Údaje z tabuliek a obrázkov by sa nemali 
v texte opakovať.
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4, Abstrakt a resumé

Abstrakt, napísaný na samostatnom liste papiera, má vyjadrovať hlavnú ideu príspevku. Má byť stručný a 
nemá sa v ňom opakovať to, čo vyjadruje názov štúdie. Na konci abstraktu sa uvedie zoznam kľúčových slov. 
Resumé musí byť výstižné a má zhrnúť cieľ, metódy a hlavné výsledky príspevku. V resumé by sa nemali 
vyskytovať tvrdenia a poznatky, ktoré nie sú obsiahnuté v primárnom texte. Resumé môže obsahovať preklad 
sprievodných textov grafických príloh aldto hlavičiek tabulidc. Súčasťou abstraktu i resumé je názov príspevku, 
meno autora sa neuvádza.

Abstrakt a resumé môže autor odovzdať v slovenskom jazyku. V tomto prípade by však mal pripojiťzoznam 
cudzojazyčných ekvivalentov všetkých odborných termínov. Ak abstrakt a resumé odovzdá v cudzom jazyku, 
musí priložiť aj pôvodný slovenský text Redakcia si vyhradzuje právo podrobiť cudzojazyčné texty jazykovq 
revízii.

5. Literatúra

V Geografickom časopise sa používa tzv. harvardský systém citovania použitej literatúry, pri ktorom sa 
uvádza priezvisko autora a rok vydania citovanej práce, napr. Lukniš (1977) alebo (Lukniš 1977). Pri odkazoch 
na knižné publikácie alebo rozsiahlejšie štúdie, a najmä v prípadoch doslovných citácií, je potrebné uviesť aj 
stranu (resp. strany) citovanq práce, napr. Lukniš (1977, p. 42) alebo Lukniš (1977, pp. 21-28). Ak príspevok 
obsahuje odkazy na dve alebo viac prác toho ístdio autora publikovaných v tom istom roku, pripojí sa k roku ešte 
malé písmeno, napr. Lukniš (1980a) a Lukniš (1980b). Pri citácii práce dvoch autorov sa uvedú mená oboch 
autorov (napr. Mazúr a Drdoš 1982). Ak sa cituje práca viac ako dvoch autorov, uvedie sa iba prvý autor s 
dodatkom et al. (napr. Mazúr et al. 1982). V zozname literatúry sa však uvedú všetci autori v správnom poradí. 
Viacnásobné citácie (Hromádka 1956, Lukniš 1972, Mazúr a Lukniš 1978) sa uvádzajú v chronologickom poradí.

Zoznam literatúry obsahuje iba práce, ktoré sa v príspevku citovali. Práce sú zoradené abecedne podľa 
autorov a chronologicky pre každého autora. Jednotlivé záznamy sa nečíslujú a každý z nich sa začína písať na 
nový riadok. Pri periodických publikáciách sa okrem názvu časopisu uvádza ročník a prvá a posledná strana 
príspevku. Ak sa v časopise priebežne nestránkujú jednotlivé čísla, uvedie sa za ročníkom aj príslušné číslo v 
zátvorke. Číslo časopisu (v zátvorke) sa uvedie aj vtedy, keď sa v časopise neudáva ročník Pri neperiodických 
publikáciách sa namiesto ročníka uvádza vždy poradové číslo publikácie bez zátvorky.

Citačný záznam knižnej publikácie, monografie alebo zbomika obsahuje okrem názvu publikácie ešte 
miesto jej vydania a v zátvorke skrátený názov vydavateľa (napr. Veda, Academia, Wiley, Springer, Nauka, 
PWN a pod.). Pri zborníkoch sa navyše uvádza zostavovateľ (editor) s dodatkom ed. (resp. eds. v prípade 
viacerých editorov) a úplný názov zborníka. Záznamy nepublikovaných prác musia obsahovať všetky informácie 
týkajúce sa ich dostupnosti. Názvy publikácii sa v žiadnom prípade neskracujú a vždy sa uvádzajú v pôvodnom 
jazyku. V odôvodnených prípadoch sa môže v zátvorke dodatočne uviesť preklad názvu publikácie do cudzieho 
jazyka. V nasledujúcom zozname literatúry sú uvedené príklady najčastejšie sa vyskytujúcich druhov publikácií.
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6. Záverečné poznámky

O zaradení príspevkov do Geografického časopisu rozhoduje redakčná rada na základe posudkov aspoň 
dvoch anonymných recenzentov. Na posúdenie sa recenzentom predkladajú príspevky bez udania mena autora. 
Príspevky, ktoré redakčná rada schválila na publikovanie, sa odovzdajú autorovi spolu s recenznýnú posudkami 
na prípadné doplnenie alebo prepracovanie. Autor vráti redakcii upravený rukopis a pripojí písomné stanovisko 
k návrhom a pripomienkam recenzentov. V replike medzi autorom a recenzentom redakcia časopisu dôsledne 
zachováva obojstrannú anonymitu. Rozhodnutie redakčnej rady o prijatí alebo zamietnutí príspevku je konečné.

Povinnosťou autora prijatého príspevku je vykonať bez časového zdržania prvú korektúru vysádzaného 
rukopisu. Druhá korektúra príspevku sa autorovi posiela iba na požiadanie. Po uverejnení príspevkov sa ich 
rukopisy autorom nevracajú. Z každého článku sa zhotovujú separáty v jednotnom počte 20 kusov.

Honorár sa autorovi poukáže až po vytlačení príslušného čísla časopisu. Redakcia má právo odpočítať z 
autorského honoráru všetky náklady spojené s redakčnými úpravami rukopisu a s prekladom abstraktu a resumé, 
prípadne celého rukopisu. Ak má príspevok viac autorov, odporúča sa poslať redakcii prehláserúe, podpísané 
všetkými autormi, ako sa má rozdeliť autorský honorár.

ERRATA

V príspevku A. Krajčír: Rozšírenie vybraných infekčno-parazitámych, neoplazmatických a metabolických 
ochorení na Hornej Nitre v päťročí 1986-1990 (Geografický časopis, 45, 1993, 1, 53-65) po pravej strane každého 
kartodiagramu (obr. 2-13) je číselná stupnica incidencie (priemerný ročný počet zomrelých na 1000 obyvateľov).

In the contribution A. Krajčír; The Distribution of Selected Infectious-Parasitary, Neoplasmatic and Metabolic 
Diseases in the Upper Nitra Region in 1986-1990 (Geographical Journal, 45, 1993, 1, 53-65) along the right side 
of each caitodiagram (Figs 2-13) is a numeral scale of incidence (average annual number of dead per 1000 
inhabitants).


