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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.


