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PROBLEMATIKA LPIS IMPORTŮ 
V JIŽ ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ 

Na problémy s nevhodnými způsoby LPIS importů v 
již zmapovaném upozorněno již dříve

Nevhodné způsoby importu ale probíhají i nadále
– i v roce 2017

Jedná se zřejmě o „skoroautomatické“ importy – 
možná jen klik bez úvah zda-li zlepší či zhorší kvalitu 
OSM dat – mnohdy takové importy spíše než aby 
zpřesnily mapu snižují kvalitu stávajících OSM dat

=> proto pokus o ještě názornější upozornění



  

JAK NÁZORNĚ UPOZORNIT?
Co porovnat mapu před a po (při) importech LPIS

Tipnete která z map je před importem a která po?



  

JAK NÁZORNĚ UPOZORNIT?
Co porovnat mapu před a po (při) importech LPIS

Tipnete která z map je před importem a která po?

2013
před LPIS importy

2017
po LPIS importech

17.11.2013 11.2.2017



  

JAK NÁZORNĚ UPOZORNIT?
Co porovnat mapu před a při / po importech LPIS

Tipnete která z map je před importem a která po?

2013
před LPIS importy

2017
po LPIS importech

To není omyl! Po LPIS 
importu skutečně z mapy 
bez náhrady zmizely 
původně již ručně 
zmapované plochy.

20.2.2017



  

OSM PŘED IMPORTY LPIS

Ruční mapování krajiny Berounska 2011-2013:

- zdroj UHUL:ORTOFOTO
- černobílé, pořízené kolem roku 2000
- problém rozlišení polí a luk, navíc starší foto

- později místy dostupný Bing

- nebyl tag grassland – problém jak mapovat 
přirozené travní porosty nebo neudržované louky

=> rozhodně je co zpřesňovat aktuálními daty

Archivní data stažená 17.11.2013.



  

OSM PŘED IMPORTY LPIS

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

OSM PO / PŘI IMPORTECH LPIS

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

OSM PO / PŘI IMPORTECH LPIS

Stejný mapový styl pro obě
datové sady dává možnost lépe
porovnat přínosy / zápory importu

Zvyšovala se celková kvalita mapy?
Byl LPIS skutečně dobře využit?

2017 po LPIS importu (11.2.2017) 



  

OSM PŘED IMPORTY LPIS

2013 před LPIS importy (17.11.2013) – malé plochy



  

OSM PO / PŘI IMPORTECH LPIS

2017 po LPIS importu (11.2.2017) – malé plochy



  

OSM PŘED IMPORTY LPIS

2013 před LPIS importy (17.11.2013) – Překryvy a „díry“



  

OSM PO / PŘI IMPORTECH LPIS

2017 po LPIS importu (11.2.2017) - Překryvy a „díry“ 



  

PROJEKT POROVNÁNÍ V QGISu



  

PROBLÉM:

FRAGMENTACE A RELIKTY 

JIŽ NEPLATNÝCH PLOCH, 

NEDŮVODNÉ MEZERY

- NÁRŮST CHYB A VAD BEZ 

ZPŘESNĚNÍ MAPY



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013) – malé plochy



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017) – malé plochy



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017) – malé plochy

Jedná se vůbec o zpřesnění mapy 
pokud se natrasuje nové pole, ale po 
jeho okraji zůstanou zbytky původního, 
takže v mapě místy přesto zůstává 
původní rozsah pole?

Takováto „mikropolíčka“ jen zvyšují 
objem datové sady a snižují její 
využitelnost.



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017) – malé plochy

Ještě horší je, pokud nám na okraji 
louky zůstanou pásky „mikropolí“. 
Díky LPIS se sice poznalo, že podle 
černobílého ortofota z UHULU někdy z 
roku 2000 byl špatně stanoven 
způsob obdělávání (místo louky pole), 
ale je takový přínos vyšší než se v 
mapě objevila řada nových 
neexistujících políček?



  

OPAKOVANÉ TRASOVÁNÍ LPIS

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

OPAKOVANÉ TRASOVÁNÍ LPIS

Pak se fragmenty či mezery na sebe ještě nabalují:

původně vymapovaná louka podle 
UHUL:ORTOFOTO

Poprvé oříznuta a vznikl fragment při 
trasování podle LPIS v roce 2015 

Podruhé oříznuta a vznikla mezera při 
trasování podle LPIS v roce 2017 

V AKTUÁLNÍ MAPĚ TAK STÁLE JSOU
JIŽ 3 VERZE HRANY JEDNÉ LOUKY

       CO BUDE DÁL ???



  

OPAKOVANÉ TRASOVÁNÍ LPIS

Pak se fragmenty či mezery na sebe ještě nabalují:



  

OPAKOVANÉ TRASOVÁNÍ LPIS

Pak se fragmenty či mezery na sebe ještě nabalují:



  

PROČ NEVYUŽÍT LPIS NA PLNO? 

2013 před LPIS importy (17.11.2013) + aktuální ortofoto

původně nepřesně vymapovaná 
louka podle UHUL:ORTOFOTO



  

PROČ NEVYUŽÍT LPIS NA PLNO? 

2013 před LPIS importy (17.11.2013)

původně nepřesně vymapovaná 
louka podle UHUL:ORTOFOTO



  

PROČ NEVYUŽÍT LPIS NA PLNO? 

2017 po LPIS importu (11.2.2017)

původně nepřesně vymapovaná louka podle UHUL:ORTOFOTO
po trasování LPIS (zde již trasováno 2x) byly tyto části sice odříznuty, ale chybný tag 
louka zůstává – dobrá příležitost ke skutečnému zlepšení mapy v tomto místě dle 
LPIS využita nebyla, jen se louka nesprávně obalila řadou lučních fragmentů.



  

PROČ NEVYUŽÍT LPIS NA PLNO? 

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto

původně nepřesně vymapovaná louka podle UHUL:ORTOFOTO
po trasování LPIS (zde již trasováno 2x) byly tyto části sice odříznuty, ale chybný tag 
louka zůstává. Vhodná příležitost ke skutečnému zlepšení mapy v tomto místě dle 
LPIS využita nebyla, jen se louka nesprávně obalila řadou lučních fragmentů.

ZDE JIŽ 2x PROVEDENÝ IMPORT LPIS VYTVOŘIL ŘADU 
PROBLEMATICKÝCH OBJEKTŮ A PŘITOM ANI NEBYL PLNĚ 
VYUŽIT JEHO POTENCIÁL KE SKUTEČNÉMU ZLEPŠENÍ MAPY



  

JDE NÁM O KVALITU OSM NEBO O 

KVANTITU FRAGMENTŮ (ČI MEZER)?

Jde-li nám opravdu o kvalitu: nedosáhlo by se lepšího

a bezproblémového výsledku v již zmapovaném území 

trochu jiným přístupem – například porovnáváním OSM 

oproti LPISu a jednotlivou opravou tagů či geometrií jen 

v případě nesouladu nebo větší pečlivostí při trasování?



  

Porovnejte kolik ploch se oproti původnímu stavu 
skutečně nějak zlepšilo (změna tagu nebo významná 
změna geometrie) vzhledem k nárůstu fragmentů!



  

PROBLÉM:

PŘEKRYVY (ČI DÍRY) PLOCH 

VYTVÁŘENÉ PŘI LPIS 

IMPORTECH



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

VZNIKAJÍCÍ PŘEKRYVY PLOCH

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)

Renderer sice překrývající 
plochy nějak vykreslí, ale 
nejde jen o kresbu map. Jde 
o celkovou využitelnost OSM 
dat! Překryvy ji snižují!



  

K ZAMYŠLENÍ: MEZERY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

K ZAMYŠLENÍ: MEZERY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

K ZAMYŠLENÍ: MEZERY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

K ZAMYŠLENÍ: MEZERY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

K ZAMYŠLENÍ: MEZERY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)

I když jsou některé mezery velmi malé,
stále tam jsou a většinou jistě nedůvodně – zvláště právě ty malé.



  

POZOR NA DÍRY V LPISu
Úředníci pracující s LPISem občas dělají například v 
loukách díry kvůli stromu! Chceme tyto díry v OSM? 



  

JDE NÁM O KVALITU OSM NEBO O 

RYCHLOST IMPORTŮ LPIS A JEJICH

POKRYTÍ CO NEJVĚTŠÍHO ÚZEMÍ?

Jde-li nám opravdu o kvalitu: nedosáhlo by se lepšího

a bezproblémového výsledku v již zmapovaném území 

trochu jiným přístupem – například porovnáváním OSM 

oproti LPISu a jednotlivou opravou tagů či geometrií jen 

v případě nesouladu nebo větší pečlivostí při trasování?



  

Porovnejte kolik ploch se oproti původnímu stavu 
skutečně nějak zlepšilo (změna tagu nebo významná 
změna geometrie) vzhledem k nárůstu překryvů (mezer)!

Opravdu byla původní mapa tak špatná, že bylo nutné tak masivní a rychlé 
trasování LPIS na úkor „rozsypání“ původně vymapovaných ploch?



  

PROBLÉM:
 

MIZEJÍCÍ JIŽ DŘÍVE 

ZMAPOVANÉ PLOCHY
 

Nebyl náhodou LPIS import spuštěn 

naopak za účelem zvýšení zmapovanosti 

území? Není tedy nakonec jeho využívání 

proti původnímu smyslu jeho vytvoření?



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013
před LPIS importy

2017
po LPIS importech

17.11.2013 11.2.2017



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)

Zde je jižní okraj staženého území v roce 2013, jižněji umístěné plochy nebyly staženy ...



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto

Zde LPIS dobře pomohl – pole již 
není žádný druh zemědělské půdy. 
Ale nestálo by za to při příležitosti 
trasování a práce v mapě takovým 
plochám rovnou nastavit nový 
správný tag (zde např. greenfield?) – 
neklesala by zmapovanost území?



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto
I když třeba nemusí být tato 
plocha (nebo její části) v 
současné době aktivně 
zemědělsky využívány, 
nestálo by za to při 
příležitosti trasování a 
práce v mapě takovým 
plochám nastavit nový 
vhodný tag (zde např. 
grassland, místy možná 
scrub?), aby neklesala by 
zmapovanost území?



  

BYLO CÍLEM LPIS IMPORTŮ 

SKUTEČNĚ ROZŠIŘOVÁNÍ 

ZMAPOVANÉHO ÚZEMÍ?

Jde-li nám opravdu o kvalitu: nedosáhlo by se lepšího

a bezproblémového výsledku v již zmapovaném území 

trochu jiným přístupem – například porovnáváním OSM 

oproti LPISu a jednotlivou opravou tagů či geometrií jen 

v případě nesouladu nebo větší pečlivostí při trasování?



  

Opravdu měly tyto plochy z OSM zmizet? Nechtělo by 
přece jen více přemýšlet ohledně importů LPIS – např. 
zda-li určitá změna mapě prospěje nebo ji poškodí?

17.11.2013

11.2.2017

25.2.2017



  

SHRNUTÍ IMPORTŮ LPIS VE 

ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ

IMPORTY LPIS Z POHLEDU 

LOKÁLNÍHO MAPERA
 

NÁVRHY K ZAMYŠLENÍ



  

LPIS VE ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ 

Importy LPIS ve zmapovaném území způsobují 
problémy a pokud se neřeší snižují kvalitu OSM dat

Problémy jsou aktuální, vznikají i nadále – i čersvtě v 
roce 2017 (i přes dřívější upozornění)

Proto jsem se pokusil na ně upozornit ještě názorněji 
na porovnání map před a po importy

– dobré k zamyšlení jestli importy LPIS nezanesly do 
OSM více problémů a negativ než je množství ploch, 
u kterých došlo ke skutečně potřebné aktualizaci



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

PROBLÉM: FRAGMENTY PLOCH

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

OPAKOVANÉ TRASOVÁNÍ LPIS

původně vymapovaná louka podle 
UHUL:ORTOFOTO

Další hrana LPIS 2015

Zatím poslední hrana LPIS 2017

CO BUDE DÁL – PO 
DALŠÍCH TRASOVÁNÍCH?

V OSM AKTUÁLNĚ JSOU JIŽ 3 VERZE HRANY JEDNÉ LOUKY



  

2013 před LPIS importy (17.11.2013) – zvýrazněny 
malé plochy – jsou jen tam kde ve skutečnosti jsou 
nějaké malé plochy, například drobná křoví apod.

2013:



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017): Vytvoření mnoha 
nesmyslných drobných fragmentů. Opravdu bylo 
nutné takto a za tuto cenu trasovat veškeré plochy?

2017:



  

Byla aktualizace LPIS tak zásadní a významná, aby 
ospravedlnila vytváření tolika fragmentů. Kolik původně  
existujících ploch se skutečně významně aktualizovalo?

2013:



  

Byla aktualizace LPIS tak zásadní a významná, aby 
ospravedlnila vytváření tolika fragmentů. Kolik původně  
existujících ploch se skutečně významně aktualizovalo?

2017:



  

2013 před LPIS importy (17.11.2013) – mapa bez překryvů 
a nedůvodných mezer (mezery mezi plochami byly 
vytvářeny jen tam, kde jsou i ve skutečnosti)

2013:



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017): Vytvoření nesprávných 
překryvů ploch, které ve skutečnosti neexistují, a zřejmě 
i vznik některých nesmyslných mezer mezi plochami. 

2017:



  

Byla rozsáhlá aktualizace LPIS tak zásadní a významná, 
aby ospravedlnila překryvy či mezery. Kolik původně  
existujících ploch se skutečně významně aktualizovalo?

2013:



  

Byla rozsáhlá aktualizace LPIS tak zásadní a významná, 
aby ospravedlnila překryvy či mezery. Kolik původně  
existujících ploch se skutečně významně aktualizovalo?

2017:



  2013
před LPIS importy

2017
po LPIS importech

17.11.2013 11.2.2017

Naprostý paradox LPIS::
NEDŮVODNĚ MIZEJÍCÍ PŮVODNĚ ZMAPOVANÉ PLOCHY 

NEDĚLÁME NĚCO ŠPATNĚ? – NEPŘEHÁNÍME TO?



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2013 před LPIS importy (17.11.2013)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017)



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto



  

MIZEJÍCÍ ZMAPOVANÉ PLOCHY

2017 po LPIS importu (ověření v OSM 25.2.2017)



  2013
před LPIS importy

2017
po LPIS importech

17.11.2013 11.2.2017

Byla rozsáhlá aktualizace LPIS tak zásadní a významná, 
aby ospravedlnila mazání ploch z mapy. Kolik původně  
existujících ploch se skutečně významně aktualizovalo?



  

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 

2013 před LPIS importy (17.11.2013)

původně nepřesně vymapovaná 
louka podle UHUL:ORTOFOTO



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017)

původně nepřesně vymapovaná louka podle UHUL:ORTOFOTO
po trasování LPIS (zde již trasováno 2x) byly tyto části sice odříznuty, ale chybný tag 
louka zůstává – dobrá příležitost ke skutečnému zlepšení mapy v tomto místě dle 
LPIS využita nebyla, jen se louka nesprávně obalila řadou lučních fragmentů.

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto

původně nepřesně vymapovaná louka podle UHUL:ORTOFOTO
po trasování LPIS (zde již trasováno 2x) byly tyto části sice odříznuty, ale chybný tag 
louka zůstává. Vhodná příležitost ke skutečnému zlepšení mapy v tomto místě dle 
LPIS využita nebyla, jen se louka nesprávně obalila řadou lučních fragmentů.

ZDE JIŽ 2x PROVEDENÝ IMPORT LPIS VYTVOŘIL ŘADU 
PROBLEMATICKÝCH OBJEKTŮ A PŘITOM ANI NEBYL PLNĚ 
VYUŽIT JEHO POTENCIÁL KE SKUTEČNÉMU ZLEPŠENÍ MAPY

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

2013 před LPIS importy (17.11.2013) + aktuální ortofoto

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto

Zde LPIS dobře pomohl – pole již 
není žádný druh zemědělské půdy. 
Ale nestálo by za to při příležitosti 
trasování a práce v mapě takovým 
plochám rovnou nastavit nový 
správný tag (zde např. greenfield?) – 
neklesala by zmapovanost území?

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

2013 před LPIS importy (17.11.2013) + aktuální ortofoto

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

2017 po LPIS importu (11.2.2017) + aktuální ortofoto
I když třeba nemusí být tato 
plocha (nebo její části) v 
současné době aktivně 
zemědělsky využívány, 
nestálo by za to při 
příležitosti trasování a 
práce v mapě takovým 
plochám nastavit nový 
vhodný tag (zde např. 
grassland, místy možná 
scrub?), aby neklesala by 
zmapovanost území?

NEUMÍME LPIS VYUŽÍT NA PLNO? 



  

V UKÁZKOVÉM ÚZEMÍ NEBYL 

NAPLNO VYUŽIT POTENCIÁL 

LPIS, ALE ZATO SE V MAPĚ 

OBJEVILA CELÁ ŘADA 

ZBYTEČNÝCH PROBLÉMŮ

Dokonce díky typickým problémům lze hned 

poznat, že se v určitém místě trasovalo z LPISu



  

IMPORTY LPIS Z 

POHLEDU LOKÁLNÍHO 

MAPERA



  

Od r. 2011 ruční mapování zemědělské krajiny Berounska

IMPORTY LPIS Z POHLEDU 
LOKÁLNÍHO MAPERA 



  

Do r. 2013 ručně zmapována nemalá část Berounska

IMPORTY LPIS Z POHLEDU 
LOKÁLNÍHO MAPERA 



  

Ruční mapování: horší zdroje (UHUL:ORTOFOTO), ale 
snaha o správné navazování ploch – aby odpovídalo 
skutečnosti, snaha o bezchybná data; i tak se ale do 
mapy dostaly nepřesnosti a možná někdy i chyby.

2013



  

Import LPIS: někdy ani neopravuje původní nepřesnosti a 
chyby a přitom vytváří v mapě nové problémy: fragmenty 
bez zpřesnění mapy, nové překryvy ploch či nedůvodné 
mezírky, bezdůvodné mazání stávajících ploch ...

2017



  

Import LPIS: někdy ani neopravuje původní nepřesnosti a 
chyby a přitom vytváří v mapě nové problémy: fragmenty 
bez zpřesnění mapy, nové překryvy ploch či nedůvodné 
mezírky, bezdůvodné mazání stávajících ploch ...

Opravdu byla původní mapa tak špatná, že bylo nutné tak masivní a rychlé 
trasování LPIS na úkor „rozsypání“ původně vymapovaných ploch?



  

JE V OSM ŽÁDOUCÍ PRÁCE 

LOKÁLNÍCH MAPERŮ?

Jaký má smysl ruční mapování, když je pak v již 
zmapované oblasti přebíjeno problematickým 
„skoroautomatickým“ mapováním?

Co když znovu ručně domapuji nedůvodně vymazané 
plochy – nesmažou se příště znovu?
Co když ručně opravím překryvy případně nedůvodné 
mezery – nevytvoří se příště znovu?
Má smysl opravovat chyby vzniklé importem LPIS?

Jak jsem po tomto motivován k ručnímu zpřesňování?



  

NÁVRHY K ZAMYŠLENÍ



  

LPIS VE ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ 

LPIS v nezmapovaném území:
I při současném způsobu práce určitě výborný 
pomocník pro prvotní zmapování zemědělské krajiny

Mělo by se obejít bez problémů => zlepšení OSM.

LPIS v již zmapovaném území:
Zde již není pouhé trasování podle LPIS zcela 
samospásné pro zachování kvality OSM dat

Je vhodné určité zamyšlení, jak jej dobře využít ke 
zlepšení OSM



  

LPIS VE ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ 

Nevhodné použití ve zmapovaném území:
- vytváří fragmenty bez zpřesnění mapy
- vytváří překryvy a nedůvodné mezery

(maří ruční snahu o správné navazování ploch)
- bez náhrady maže původně zmapované plochy 

(maří ruční snahu o maximální zmapovanost)

=> nevhodné použití poškozuje stávající mapu

Ale:
- má vysoký potenciál k opravě chyb a nepřesností
- je průběžně aktualizovaný

=> přitom se jedná o velmi užitečný zdroj



  

LPIS VE ZMAPOVANÉM ÚZEMÍ 
Je vhodný stávající přístup – nevyléváme tak trochu 
„vaničku i s dítětem“?

Není problém ve „skoroautomatických“ importech – 
natrasovat a neřešit vznikající problémy: bez úvah, 
zda-je trasování v té či oné ploše vůbec nezbytné 
vzhledem k tomu jaký je současný stav a co to 
přinese (zvážit pozitiva vs. negativa)?

Význam a potenciál LPISu je jistě vysoký. Akorát ho 
maximálně využít i ve zmapovaném území. Tam je 
třeba větší pečlivosti případně uvážení co trasovat

=> aby se mapa stále jen zlepšovala - ne naopak!



  

NÁVRH 1 – VĚTŠÍ PEČLIVOST 

- Více vážit zda-li trasování v určitém místě 
povede ke skutečnému zkvalitnění OSM dat

- Opravovat problémy vznikající při trasování a 
zachovávat správné prostorové vztahy objektů

- Správnou volbou techniky práce, případně 
přizpůsobením nástrojů problémům předcházet

- Zachovat případně domapovat plochy, které 
trasováním z mapy zmizí, případně jim nastavit 
jiný vhodnější tag



  

NÁVRH 2 – SEKELTIVNÍ OPRAVY
- Vytvořit pomocnou srovnávací mapu OSM oproti 
LPISu, zvýraznit rozdíly a soustředit se na 
posouzení a opravy větších rozdílů

- Bude se aktualizovat méně ploch než v případě 
plošného trasování => bude méně problémů

=> bude více času na zachování správných 
prostorových vztahů a „čistoty“ OSM dat

=> z mapy by neměly bezdůvodně mizet plochy

Lze začít největšími rozdíly a pak se postupně 
zaměřovat na ty menší rozdíly a detaily



  

LPIS JE URČITĚ DOBRÝ 

ZDROJ, ALE MUSÍME S NÍM 

TAKÉ DOBŘE ZACHÁZET?

V nezmapovaném území je to 

jednoduché, ve zmapovaném 

území je třeba více pečlivosti.


