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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


