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Jak začít s tvorbou atlasu? 

 

... kartograficky, finančně, manažersky? 

  nejdříve pouze obecný projekt a peníze? 

  nejdříve přesně definovat obsah, rozsah a členění kapitol? 

  nejdříve sestavit týmy na všech úrovních řízení 

 autorské smlouvy 

  souřadnicový systém a topografický podklad 



Jak se vytváří mapa z analogových podkladů 

- vymezení objektu v topografickém podkladu měřítkově 

o řád vyšším 

- scanování 

- editace objektů a georeference 

- sladění polygonů s vektorovým topografickým 

podkladem 

- odstraňování chyb 

- ladění kartografických znaků a barevné škály legendy k 

dosažení  přehlednosti a čitelnosti mapy 

 



 

 

Tvorba tematické mapy - autorský koncept 







 

 

Tvorba tematické mapy – sestavitelský originál 



 

 

Tvorba tematické mapy - vydavatelský originál 



Geomorfologické poměry 1 : 500 000 

 

Třída prvků počet objektů 

plošné 9 479 

liniové 4 314 

bodové 5 643 

93 položek legendy na 19 436 objektů 

položky legendy jsou vyjádřeny jednou nebo kombinací dvou tříd 

prvků (exfoliační klenba: plošně 12x, bodově 47x  

kritériem výměra 25 ha (1 mm2), výjimky byly žádoucí   



Co je krajina – většinou víme také 

• Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým (?) 
způsobem popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací 
přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií (wikipedie.cz). 

• Krajina je určitý výsek souše, který má nějaký střed, určitou hranici či okraj 
a uvnitř té hranice leží pole nějakých víceméně jednotných vlastností 
(V.Cílek, http://krajina.kr-stredocesky.cz/). 

• Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek 
kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené 
hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování 
(fungování) a specifický vývoj (DEMEK, 1974; http://www.uake.cz/).  

• „krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“  (zákon 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) 

• Krajina ….. (desítky dalších definic z různých úhlů pohledu) 

… v každém případě jde o určitý „konečný“ výsek, část „všehomíra“ (vesmíru), který je 
bytostně spojený se Zemí 
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Jaký rozměr má krajina, jaká část vesmíru se 
ještě dá označit jako „krajina“? 

 

Ve směru: 

 

• horizontálním  

 

• vertikálním 
(odkud kam sahá krajina?) 



Prostorové rozlišení 

...se mění s tématem, měřítkem, formátem dat 
(vektorová x rastrová), ... 

 
V rychlém sledu za sebou si jen připomeňme, jak může vypadat informace, 
kde je nejmenší plošnou jednotkou: 
• kraj, 
• obec , 
• katastrální území, 
• bod (bodová šetření ), 
• linie (liniová šetření), 
• oborově definovaný areál, region, rajon, 
• sítě (např. 12 x 11,1 km), 
• rastr (1 x 1 km, 50 x 50 m aj.), 
• jinak definovaná plocha. 





Trvanlivost informace 

• Dlouhodobě stabilní  
– s jasně definovanými třídami a s jednoznačnou 

(objektivní)  klasifikací 

– s jasně definovanými třídami a s nejednoznačnou 
(subjektivní)  klasifikací 

• Kvazistabilní (generacemi obtížně postižitelné) 

• Stabilní (generacemi postižitelné) 

• Krátkodobá (průměrné stavy) 

• Krátkodobá 

 

 



Dlouhodobě stabilní 



Kvazistabilní 



Stabilní 



Krátkodobá (průměrné stavy) 



Krátkodobá (k datu) 



Kvalita 

• zjišťovaná subjektivními metodami 

• zjišťovaná objektivními metodami 





Mapy s přidanou hodnotou 



Limity a potenciál krajiny 



Inspirace 

Atlasy 



Úvodní stránky kapitol 



Hotovo …. 





Acta 
Pruhoniciana 

č. 98 



 

Počet prvků 

 



Ocenění národní 



Ocenění mezinárodní 



-První souhrnné mapové dílo od ustanovení samostatného státu (1993). 

- Vznik nových  - originálních mapových výstupů v odlišném měřítku, než 

obvykle - 1: 500 000 

- Zpracováno plně v digitální formě – GIS a při uplatnění digitálních 

kartografických postupů v praxi. 

- Potenciál využití pro akademickou práci a aplikační sféru. 

- Známé a dokumentované metody tvorby map, které jsou opakovatelné. 

„SWOT“ - Strength  



- Vybrané mapové výstupy založeny na expertním odhadu – 

aplikovatelnost výsledků? 

- Ne všechna data jsou veřejně přístupná v plném datovém rozsahu  – 

aktualizace? 

- Neexistuje jeden garant výsledků v rámci ČR – ústav zabývající se  

komplexně krajinnou, jež by mohl udržovat a rozvíjet atlas  – 

udržitelnost? 

-  

„SWOT“ - Weaknesses  



- Organizační omezení. 

- Finanční a tedy i personální omezení. 

- Akceptování atlasu uživateli. 

- Digitální data exportována pouze v rastrovém prohlížeči. 

„SWOT“ - Threads  



- Existence vybraných dat v digitální formě. 

- Mezioborová spolupráce. 

- Existence týmu pro rozvoj (zachování klíčových osob). 

- Potenciál pro široké užití atlasu v různých sférách (v akademické sféře, 

vědecké činnosti, veřejné službě a aplikační praxi). 

- Přeshraniční spolupráce (INSPIRE?).  

„SWOT“ - Opportunities  



Udržitelnost  

Autoři 

Data Sdílení Využití Postupy 

Metody 

Technologie  

Vizualizace 

  

Licence 

Finance 

Tým 



Děkuji za pozornost 


