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GIS ApplicationGIS Application
in in 

HydrologicalHydrological andand Environmental Environmental 
Maps of PolandMaps of Poland

Aplikace GIS v hydrologických a Aplikace GIS v hydrologických a 
environmentenvironmentáálnlníích ch mapmapáách ch 

PolskaPolska



PlPláánn prezentaceprezentace

Co to je hydrografickCo to je hydrografickáá mapa a jakmapa a jakéé prvky prvky 
obsahuje?obsahuje?

Co to je sozologickCo to je sozologickáá mapa a jakmapa a jakéé prvky prvky 
obsahuje?obsahuje?

Jak vznikajJak vznikajíí v Polsku tematickv Polsku tematickéé mapymapy
a kdo je vytva kdo je vytváářříí??

PPřřííklady pouklady použžititíí



TematickTematickéé mapymapy

ObOběě prezentovanprezentovanéé tematicktematickéé mapy se mapy se 
vytvvytváářříí ve verzi ve verzi analogovanalogovéé

(ve form(ve forměě „„pappapíírovrové”é”), ), 

i ve verzi i ve verzi digitdigitáálnlníí, dostupn, dostupnéé v software v software 
GIS, ve formGIS, ve forměě jednotlivých vrstev.jednotlivých vrstev.



TematickTematickéé mapy mapy 
Mapy se vytvMapy se vytváářřejejíí podle instrukcpodle instrukcíí vydvydáávanvanéé
„„HlavnHlavníím m úúřřadem geodadem geodéézie a kartografiezie a kartografie””

(G(Głłóówny Urzwny Urząąd Geodezji i Kartografii):d Geodezji i Kartografii):

TECHNICKTECHNICKÁÁ SMSMĚĚRNICE GIS RNICE GIS –– 33
MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKIMAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI

1:50 0001:50 000
VE FORMVE FORMĚĚ ANALOGOVANALOGOVÉÉ I DIGITI DIGITÁÁLNLNÍÍ

TECHNICKTECHNICKÁÁ SMSMĚĚRNICE GIS RNICE GIS -- 44
MAPA SOZOLOGICZNA POLSKIMAPA SOZOLOGICZNA POLSKI

1:50 0001:50 000
VE FORMVE FORMĚĚ ANALOGOVANALOGOVÉÉ I DIGITI DIGITÁÁLNLNÍÍ



HYDROGRAFICKHYDROGRAFICKÁÁ MAPAMAPA

HydrografickHydrografickáá mapa pmapa přředstavuje doedstavuje doččasný stav a asný stav a 
podmpodmíínky obnky oběěhu vody v obdobhu vody v obdobíí mapovmapováánníí, , 

ve spojitosti s geografickým prostve spojitosti s geografickým prostřřededíím, m, 
stupnstupněěm ekonomickm ekonomickéého investovho investováánníí do do 

ovlivnovlivněěnnéého, pho, přřememěěnněěnnéého terho teréénu.nu.



HYDROGRAFICKHYDROGRAFICKÁÁ MAPA MAPA 

Obsah mapy tvoObsah mapy tvořříí nasledujnasledujííccíí informainformaččnníí úúrovnrovněě
rozdrozděělenlenéé do vrstev:do vrstev:

–– povodpovodíí, hranice povod, hranice povodíí -- rozvodrozvodíí,,
–– povrchovpovrchovéé vody,vody,
–– vývvývěěry podzemnry podzemníích vod,ch vod,
–– podzemnpodzemníí vody prvvody prvéé úúrovnrovněě,,
–– propustnost ppropustnost půůd,d,
–– jevy a objekty vodnjevy a objekty vodníího hospodho hospodáářřstvstvíí,,

–– body hydrologických mbody hydrologických měřěřeneníí..



Povodí, rozvodí



Povrchové vody
vybrané vrstvy:

- stálé vodní toky, vodní nádrže (přírodní i umělé)



Území ohrožená povodňovými záplavami

Povrchové vody

Vrstva byla sestavena na podkladě
topografických map a ukazuje 

rozsah povodně v červenci 1997 



Podzemní vody

- hydroizobaty
vybraná vrstva:



Propustnost půd



Objekty a jevy vodního hospodářství

- jezy,
vybraná vrstva:



Objekty a jevy vodního hospodářství

- propustě, zdymadla
vybraná vrstva:



Objekty a jevy vodního hospodářství

- přehrádky (weirs)
vybraná vrstva:



Objekty a jevy vodního hospodářství

- jímání povrchových vod
vybraná vrstva:



Objekty a jevy vodního hospodářství

- protipovodňové hráze
vybraná vrstva:



Objektya jevyvodníhohospodářství

-výpustěodpadníchvod
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vybranávrstva:



Objekty a jevy vodního hospodářství

- body hodnocení čistoty vod
vybraná vrstva:



DigitDigitáálnlníí hydrografickhydrografickéé mapy mapy 
jsoujsou slosložženyeny

z z vvíícece jak 80 jak 80 vrstevvrstev



Nedílnou součástí mapy je komentář
sestavený vědeckým konzultantem daného

listu mapy.
Obsahuje důležité informace, 

doplňuje obsah mapy, 
to je: 

charakterizuje srážkové poměry, 
režim povrchových a podzemních vod

dané oblasti.



VVššechnyechny objektyobjekty umumííststěěnnéé veve vrstvvrstvááchch
digitdigitáálnlnííchch map map jsoujsou „„spojenyspojeny””

z z databdatabáázemizemi. . 

DatabDatabáázeze obsahujeobsahuje jejichjejich ddůůkladnoukladnou
kvalitativnkvalitativníí a a kvantitativnkvantitativníí charakteristikucharakteristiku. . 



Příklad dat napojených na jednu z vrstev hydrografické mapy: 

- výpustě odpadních vod



SOZOLOGICKSOZOLOGICKÁÁ MAPA MAPA 

SozologickSozologickáá mapa je mapa je tematicktematickáá mapa mapa 
ukazujukazujííccíí stavstav žživotnivotnííhoho prostprostřřededíí, , 

ddáálele ppřřííččinyiny a a nnáásledkysledky negativnnegativnííchch
i i pozitivnpozitivnííchch zmzměěnn v v dandanéémm

prostprostřřededíí, a to pod , a to pod vlivemvlivem rrůůznýchzných
druhdruhůů ččinnostiinnosti ččlovlověěkaka, a , a taktakéé

ukazujukazujíí zpzpůůsobysoby ochrany ochrany hodnothodnot
tohototohoto prostprostřřededíí..



SOZOLOGICKSOZOLOGICKÁÁ MAPAMAPA

ObsahObsah mapy mapy tvotvořříí nasledujnasledujííccíí úúrovnrovněě
informacinformacíí rozdrozděělenlenéé do do vrstevvrstev: : 

–– formy ochrany formy ochrany žživotnivotnííhoho prostprostřřededíí,,
–– degradacedegradace komponentkomponentůů žživotnivotnííhoho

prostprostřřededíí,,
–– ččinnostiinnosti protiproti degradacidegradaci žživotnivotnííhoho

prostprostřřededíí,,
–– rekultivacerekultivace žživotnivotnííhoho prostprostřřededíí,,
–– pole pole leležžííccíí lademladem..



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- chráněná orná půda, 



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- chráněná orná půda, chráněné louky a ochranné lesy,



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- chráněná orná půda, chráněné louky a ochranné lesy, uspořádaná
zeleň-parky,



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- přírodní památky,



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- přírodní památky, Chráněné krajinné oblasti,



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- jímání povrchových a podzemních vod,



Formy ochrany životního prostředí
vybrané vrstvy:

- jímání povrchových a podzemních vod
a ochranná pásma okolo jímacích bodů



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- průmysloví emitenti prachu a plynu, 



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- průmysloví emitenti prachu a plynu, emitenti obtížného hluku, 
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Degradacesložekživotníhoprostředí
vybranévrstvy:

-průmyslovíemitentiprachua plynu, emitentiobtížnéhohluku, 
výpustěodpadníchvod,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- sklady průmyslových surovin,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- sklady pevných, kapalných a plynných paliv



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- sklady průmyslových odpadů,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- sklady průmyslových odpadů, sklady komunálních odpadů,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

-antropogenní půdá zastavěná,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

-území ohrožená povodněmi - zatopením, 



Degradace složek životního prostředí
vybraná vrstva:

- území znečištěných podzemních vod,



Degradace složek životního prostředí
vybrané vrstvy:

- cesty s intenzivní dopravou,



vybrané vrstvy:
- čistírny odpadních vod,

Činnosti proti degradaci životního prostředí



vybrané vrstvy:

- průmysloví emitenti vybavení zařízením redukující emise znečištění

Činnosti proti degradaci životního prostředí



vybrané vrstvy:
- body monitorování prostředí,

Činnosti proti degradaci životního prostředí



Rekultivace prostředí
vybrané vrstvy:

- rekultivační směry,



SOZOLOGICKSOZOLOGICKÁÁ MAPA MAPA 
KaKažždýdý list mapy je list mapy je doplndoplněěnn komentkomentáářřemem

vvěědeckdeckééhoho konzultantakonzultanta, , kterýkterý obsahujeobsahuje::

–– zzáákladnkladníí charakteristikycharakteristiky slosložžekek ppřříírodnrodnííhoho
prostprostřřededíí a a nněěkterýchkterých jejichjejich vlastnostvlastnostíí,,

–– rozrozššiiřřujujííccíí informaceinformace, data k , data k jednotlivýmjednotlivým
informainformaččnníímm vrstvvrstváámm mapy (mapy (texttext, , tabulkytabulky),),

–– vvššeobecneobecnéé hodnocenhodnoceníí stavustavu ppřříírodnrodnííhoho
prostprostřřededíí a a stupestupeňň degradacedegradace ppřříírodnrodnííhoho
prostprostřřededíí,,

–– doporudoporuččeneníí dotýkajdotýkajííccíí sese ochrany a ochrany a tvorbytvorby
prostprostřřededíí,,

–– jinjinéé ddůůleležžititéé informaceinformace a a hodnocenhodnoceníí..



SOZOLOGICKSOZOLOGICKÁÁ MAPA MAPA 

DigitDigitáálnlníí sozologicksozologickéé mapy mapy jsoujsou
slosložženyeny

z z vvíícece jak 80 jak 80 vrstevvrstev



Příklad dat napojených na jednu z vrstev sozologické mapy: 

- přírodní památky



Hlavní geodet státu
Marszałek Województwa (Hejtman kraje)

Nakladatel

Vykonavatel, tvůrce

• příprava materiálů
• terénní mapování
• digitální zpracování
• informatický dozor
• tvorba vydavatelských
diapozitivů

• vytvoření zkušebního tisku
• verifikace, kontrola
• tisk celého nákladu

Hlavní vědecký redaktor

Regionalní vědecký redaktor

Vědecký redaktor listu mapy

SCHSCHÉÉMAMA ORGANIZACE ORGANIZACE PRPRÁÁCECE
PPŘŘII TVORBTVORBĚĚ MAPYMAPY



Skenování vybraných materiálů nezbytných
k vytvoření mapy

Registrace souřadnicového systému

(WGS 84) 

Digitalizace vybraných prvků rastrového obrazu na obraz 
vektorový. Zavedení tematických prvků z originálních map 

terenního mapování do počítače.

Zavést a sestavit informace ze systému tabulek do databáze
a zároveň připojení k jednotlivým vektorovým objektům. 

Digitální
mapa

SCHSCHÉÉMAMA PRACPRACÍÍ K K VYTVOVYTVOŘŘENENÍÍ MAPYMAPY



TEMATICKÁ VRSTVA: < Obor vkládaných informací > [<číslo znaku/ů >]

NUMERICKÁ VRSTVA: <Název numerické vrstvy (maximálně 23 znaků, 
velkými písmeny)>

POPIS:

<Klasifikace vrstvy: liniová, bodová, polygonová>

<Poznámky dotýkající se vkládání prvků>

DATABÁZE:

<Popis a zároveň
informace o způsobu
vyplňování dat>

Vlastnost<Název pole>
Maximálně 30 znaků

– bez malých písmen
a bez znaků s diakritikou

Bylo přijato následující označení vlastností:
C n – znakové pole – o maximálním počtu znaků n
N x,y – číselné pole – x (maximální počet znaků v poli), y (počet desetinných míst)
např. N 6,2 

(3 čísla před desetinnou čárkou + desetinná čarka + 2 čísla za desetinnou čárkou = 6 znaků v poli)
L – logické pole    (přípustné jsou jen dvě hodnoty:  T – ano, pravda;  F – ne, nepravda).

Struktura Struktura databdatabáázeze



TEMATICKÁ VRSTVA: Přírodní nebo umělé vodní nádrže a také
nádrže nebo skupiny umělých vodních nádrží, které se nedají
znázornit v měřítku mapy [13, 14, 33]

NUMERICKÁ VRSTVA: „VODNI_NADRZ”

POPIS:

Bodová a polygonová vrstva.

Vodní nádrž, kterou lze znázornit v měřítku mapy, 
znázorňujeme jako polygon. 

Vodní nádrž nebo skupina umělých vodních nádrží, které se
nedají znázornit v měřítku mapy, znázorňujeme jako bod 
(bodová vrstva).

Struktura Struktura databdatabáázeze -- ppřřííkladklad



„„TT”” -- vzdutvzdutáá hladinahladinaLPODPIETRZONE

„„SS”” –– ststáálele napunapuššttěěnnáá nnáádrdržž,,
„„OO”” –– obobččasnasněě napunapuššttěěnnáá nnáádrdržž

„„NDND”” –– netýknetýkáá sese

„„BDBD”” –– chybchybíí úúdajedaje

C2WYPELNIENIE_ID

„„TT”” –– zarzarůůstajstajííccíí nnáádrdržžLZARASTAJACY

PovrchPovrch v hav haN6,1POWIERZCHNIA

„„TT”” –– nadmonadmořřskskáá vývýšškaka z z topograficktopografickéé mapymapyLRZEDNA_Z_MAPY_TOPOGRAFICZNEJ

NadmoNadmořřskskáá vývýšškaka vodyvody (m  n. m.)(m  n. m.)N6,1RZEDNA

UUžžitkovitkováá funkcefunkce vodnvodníí nnáádrdržžee::
„„BB”” -- bez bez funkcefunkce,,
„„HH”” –– chovatelskýchovatelský rybnrybnííkk,,
„„PP”” –– protipoprotipožžáárnrníí nnáádrdržž,,
„„RR”” –– retenretenččnníí nnáádrdržž,,
„„SS”” -- sportovnsportovněě--rekrearekreaččnníí nnáádrdržž,,
„„WW”” -- retenretenččnníí vvííceceúúččelovelováá nnáádrdržž,,
„„II”” -- jinjináá funkcefunkce..

C1FUNKCJA_ID

Nr - přidané číslo k názvu toku z databáze
BAZA_WODY

N5NAZWA_NR

DATABÁZE:

Struktura Struktura databdatabáázeze -- ppřřííkladklad



StavStav vyhotovenvyhotoveníí hydrografickýchhydrografických map v Polskumap v Polsku



StavStav vyhotovenvyhotoveníí hydrografickýchhydrografických map v Polskumap v Polsku



StavStav vyhotovenvyhotoveníí sozologickýchsozologických map v Polskumap v Polsku



StavStav vyhotovenvyhotoveníí sozologickýchsozologických map v Polskumap v Polsku



PouPoužžititíí……



Na topografický podklad byly položeny vybrané vrstvy hydrografické digitální
mapy: vodní toky, nádrže, rozvodí (nepřerušovaná červená linie), neurčité rozvodí
(čárkovaná červená linie), rozvodí bezodtokých oblastí (silnější přerušovaná
červená linie) – velký počet vodních ploch a nově vzniklé bezodtoké oblasti jsou
výsledkem poklesů terénu vlivem hornické činnosti – poddolování. 



Část topografické mapy, která je doplněna vrstvou vodních nádrží z digitální
hydrografické mapy. Červená šipka ukazuje novou vodní nádrž v poklesové pánvi, 
která vznikla podzemní hornickou činností. Byla zatopená silnice i budovy.



Část mapy prezentované na předcházejícím snímku – tentokrát na analogové
hydrografické mapě (tisková verze – list M-34-62 Gliwice )













ZpracovZpracováávanvanéé tematicktematickéé mapy a mapy a jejichjejich digitdigitáálnlníí
verzeverze, v , v rráámcimci GIS, GIS, jsoujsou adresovadresováányny hlavnhlavněě::

�� pro pro daldalšíší vvěědeckdeckáá bbááddáánníí,,

�� pro pro instituceinstituce a a úúřřadyady zabývajzabývajííccíí sese

problematikouproblematikou vodnvodnííhoho hospodhospodáářřstvstvíí,  ,  tvorboutvorbou a a 

ochranouochranou žživotnivotnííhoho prostprostřřededíí,,

�� pro pro krajinnkrajinnéé plpláánovnováánníí a a rozhodovacrozhodovacíí ččinnostinnost
rrůůznýchzných stupstupňůňů administrativyadministrativy..



DigitDigitáálnlníí a a analogovanalogovéé verzeverze uvedenýchuvedených
tematickýchtematických map map lzelze zakoupitzakoupit

v v „„Centralnym OCentralnym Ośśrodku Dokumentacji rodku Dokumentacji 
Geodezyjno Geodezyjno -- KartograficznejKartograficznej”” w Warszawie, w Warszawie, 

a pro a pro jednotlivjednotliváá vojvodstvvojvodstvíí
veve „„WojewWojewóódzkich Odzkich Ośśrodkach Dokumentacji rodkach Dokumentacji 

Geodezyjno Geodezyjno –– KartograficznejKartograficznej””
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Sosnowiec, Sosnowiec, PolandPoland
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