
  

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!


