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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

J á n F e r a n e c : Metódy diaľkového priesku
mu Zeme a ich doterajšie uplatnenie v ČSSR 
(Bratislava, 8. 3. 1984) 

Referát informoval o metódach diaľkového 
prieskumu Zeme použitých v ČSSR. Metódy 
DPZ, zaznamenávajúce odrazenú radiáciu na 
fotografický film, sa všeobecne volajú foto
grafické metódy. Ďalšiu skupinu tvoria me
tódy zabezpečujúce merania úrovne intenzity 
radiácie v rozličných vlnových pásmach vidi
teľného, infračerveného a mikrovlnového roz
sahu radiácie pomocou skanových riadkova
cích rádiometrov. Sú to nefotografické metó
dy (spolu s fotografickými tvoria skupinu pa
sívnych metód DPZ). Metódy využívajúce ra
darové systém, ktoré radiáciu registrujú, emi
tujú a po odrazení od objektov zemského po

vrchu opäť prijímajú, tvoria skupinu aktív
nych metód DPZ. 

Uvedené metódy sa u nás využívajú pri 
sledovaní stavu a vývoja poľnohospodárskych 
kultúr, získavaní aktuálnych časovopriestoro
vých charakteristík na optimálne využívanie 
a usporiadanie pôdneho fondu, výskume vod
ného režimu v pôde a klasifikácii stupňa jej 
zamokrenia, výskume zdrojov a rozsahu an
tropogénneho znečistenia vôd a atmosféry, 
určovaní vybraných charakteristík lesných 
porastov, zisťovaní negatívnych vplyvov na 
lesné porasty a klasifikácii stupňa ich poško
denia, operatívnej dokumentácii kalamitných 
situácií, analýze geologických štruktúr, sledo
vaní recentných geomorfologických procesov, 
tvorbe a obnove rozličných typov tematických 
máp. 
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