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Obsah prezentObsah prezentááciecie

�

rioritné témy krajinnej ekológie vo svete z poh adu 
svetových a európskych kongresov Medzinárodnej 
asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE) a ďďďďalších 
významných medzinárodných vedeckých podujatí

�

lavné smery základného a aplikovaného výskumu krajiny 
z poh adu súččččasnej krajinnej ekológie u nás a vo svete a ich 
výzvy pre tvorbu tematických máp

�

ríklady problémových oblastí výskumu krajiny s 
odporúččččaním, v ččččom by mohlo pomôc tematické
mapovanie

�

ká ky aktuálnych trendov zobrazovania tematických máp 



KK úúččččččččovovéé ttéémy v krajinnej ekolmy v krajinnej ekolóógiegie (Wu, Hobbs, 2007)(Wu, Hobbs, 2007)

Editori: Jianguo Wu, 
Richard J. Hobbs (2007)

prof. J. Wu

(v avo)

prof.  J. Hobbs 

(vpravo)

1. Ekologické toky v krajinnej mozaike
2. Príčiny, procesy a dôsledky zmien 

vyu ívanie zeme a krajinnej pokrývky
3. Nelineárna dynamika a krajinná komplexita
4. Škálovanie (prevod do inej mierky) 
5. Metodický rozvoj + GIS
6. Väzby medzi krajinnými metrikami a 

ekologickými procesmi
7. Integrácia činností človeka do krajinnej 

ekológie
8. Optimalizácia krajinných štruktúr / krajinnej 

mozaiky
9. Ochrana krajiny a jej udr ate nos
10. Získavanie dát a hodnotenie ich presnosti

http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item5708324/?site_locale=en_GB 



PrioritnPrioritnéé ttéémy krajinnej ekolmy krajinnej ekolóógie vo svete z pohgie vo svete z poh adu adu 
kongresov IALE a kongresov IALE a ďďďďďďďďalalšíších podujatch podujatíí (r. 2006 a(r. 2006 a

2011/3)2011/3)

2007, Wageningen         2009, Salzburg                2010, Pozna 2011, Peking         2013, UK

2006, Moskva             2011 Gran Canaria         2009, Bratislava  2010, Florencia    2012, Smolenice

2010, Brno

2008, Ústí n. Labem



HlavnHlavnéé ttéémy na svetových a eurmy na svetových a euróópskych podujatiach IALE  pskych podujatiach IALE  

rajina, jej vyu itie a krajinná politika * Mestské prostredie a doprava *
Ekologické siete, fragmentácia a súvislos krajiny * Ekohydrológia, 

voda a rieky * Monitoring a klasifikácia * Kultúrne krajiny a 
mana ment krajiny * Hodnotenie zmien v krajine * Vplyvy globálnej 
zmeny * Koncepty pre krajinné plánovanie a dizajn * LIFE projekty

Európska konfer. 2009
Premeny európskych 
krajín – Výzvy pre 
krajinnú ekológiu 
a mana ment 

Transformácia vidieckej / urbánnej kultúrnej krajiny v Európe *  
Multifunkččččnos krajiny z poh adu hlavných zainteresovaných skupín  

* Funkcie krajiny v meniacom sa ivotnom prostredí * Prístupy 
zamerané na plánovanie pre podporu prechodu k udr ate nému 
rozvoju krajiny * Integrovanie histórie krajiny do krajinného 

plánovania * Tretia a štvrtá dimenzia krajín * Ekosystémové slu by na 
úrovni krajiny

7. svetový kongres 
IALE, 2007, Wageningen
25 rokov krajinnej 
ekológie: Vedecké
princípy v praxi

8. svetový kongres  
IALE, 2011, Peking

Krajinná ekológia pre 
udr te né ivotné
prostredie a kultúru

Pru nos a adaptaččččná kapacita krajinných systémov * Obnova 
biodiverzity a jej prispôsobenie sa klimatickým zmenám * Hodnotenie 
ekosystémových slu ieb v krajine * Adaptaččččný mana ment krajiny 
* Monitoring a jeho indikátory * Kultúrna krajina *  Krajina a ččččlovek: 
kvality ivota ččččloveka * Genetika krajiny *  Multifunkččččná krajina 

a ekosystémové poruchy * Udr ate nos pobre í a morí.



Najviac prezentácií a posterov bolo venovaných urbánnej ekológii (137). V poradí
nasledovali témy: biodiverzita a kultúra (121), plánovanie a mana ment (96), vody 
a hydrológia (84), ekosystémové slu by a ich hodnotenie (67), zmeny štruktúry 

krajiny (57), štruktúry a procesy (49) a klimatické zmeny (47).

8. svetový kongres IALE (18.8. svetový kongres IALE (18.--23.8.2011, Peking, 23.8.2011, Peking, ČČČČČČČČíína)na)
Krajinná ekológia pre udr ate né ivotné prostredie a kultúru

Otvorenie kongresu a príklady posterov (foto: E. Pauditšová a M. Kozová, august 2011)



� Mapy vyu itia zeme uplatnené vo vyjadrovaní:
� biotických charakteristík krajiny
� krajinných štruktúr, krajinnej pokrývky
� klimatických zmien

� Mapy vyjadrujúce dynamiku zmien v krajine s dôrazom na:
� zmeny krajinnej pokrývky
� fragmentáciu krajiny
� prejavy dopadov krajinotvorných procesov
� analýzu historických máp

� Mapy prezentujúce strategické prístupy k rozvoju územia – scenáre zamerané na:
� po nohospodársku krajinu
� suburbánne oblasti, kontaktné zóny sídiel
� sie ové analýzy (najmä v súvislosti s dopravou a s dostupnos ou lokalít)
� bioenergetický potenciál krajiny

PrehPreh ad tad téém prezentovaných na mapm prezentovaných na mapáách na ch na 8. 8. 
svetovom kongrese IALE svetovom kongrese IALE (18.(18.--23.8.2011, Peking, 23.8.2011, Peking, ČČČČČČČČíína)na)



� Mapa ako vyjadrovací prostriedok vplyvov na krajinu:

� ekologické riziká v urbanizovanom prostredí

� za a enie zlo iek ivotného prostredia

� vplyv cestnej siete na ochranu prírody, s dôrazom na vybrané typy biotopov

� vplyv krajinnej pokrývky na teplotu zemského povrchu

� Mapy pou ívané pri hodnotení percepcie krajiny:

� mapa fyzicko-geografických jednotiek/prvkov

� hodnotenie mestského obrazu

� vidite nos (doh adnos ) v krajine

� Mapy obsahujúce hodnotenia ekosystémových slu ieb krajiny:

� mapy zobrazujúce funkcie krajiny, napr. rekreačné funkcie plôch zelene

� Mapy obsahujúce typizácie území:

� mapy typizácie krajiny z h adiska prírodovedných, sociálno-ekonomických a kultúrnych 
aspektov

PrehPreh ad tad téém prezentovaných na mapm prezentovaných na mapáách na ch na 8. 8. 
svetovom kongrese IALE svetovom kongrese IALE (18.(18.--23.8.2011, Peking, 23.8.2011, Peking, ČČČČČČČČíína)na)



Podujatia zameranPodujatia zameranéé na pona po iadavky implementiadavky implementáácie cie 
EurEuróópskeho dohovoru o krajine pskeho dohovoru o krajine –– EDoK (Florencia+10, 2010)EDoK (Florencia+10, 2010)

edecká konferencia k EDoK: ijúca krajina 
(Living Landscape) (Florencia, 2010)
Vnímanie krajiny * Identifikácia krajinných typov a typológia *
Vplyv koncepcií a politiky na krajinu * Participácia miestnej 
komunity a zainteresovaných subjektov

odujatie Rady Európy: Nové výzvy, nové príle itosti

valita krajiny - kvalita ivota  * Kvalita politiky * Krajina: 
dediččččstvo Európy

Dokument „Krajina v meniacom 
sa svete“ bol zameraný  aj na 
ďďďďalšie smerovanie. Obsahuje 
témy a závereččččné odporúččččania: 
�Vízia a stratégia pre výskum 
európskej krajiny
�Európske  fórum o krajine
�Európsky program o 
integrovanom výskume krajiny
Zdroje: http://www.uniscape.eu/pageImg.php?idCont=1312&idSez=30&idlink=94&lang=en;  www.landscape-europe.net



Cambridge Studies in Landscape EcologyCambridge Studies in Landscape Ecology

Editori: John A. Wiens 
a Michael R. Moss (2005)

Editori: Jianguo Liu, Vanessa Hull,  
A. T. Morzillo,  John A. Wiens 

(2011)

Editori: Jørgen Primdahl, 
Simon Swaffield (2010)

Teória zdrojov a úbytku / strát (source-sink theory) poskytuje jednoduchý, ale úččččinný rámec 
na pochopenie toho, ako sa mozaiky (štruktúry), procesy a dynamika ekologických systémov 
vzájomne menia a ako spolupôsobia v priestore a ččččase. Kniha vychádza z metód populaččččnej 
biológie a krajinnej ekológie a tieto integruje. Prináša nové poznatky aj z aplikácie v ochrane a 
mana mente prírodných zdrojov.  Krajina mô e by zdrojom na jeden proces, alebo „ekologickou 

pascou“ (sink) pre iný proces. K účom k rozlišovaniu krajiny ako  zdroja alebo ako úbytku je zalo ená
na posúdení, či funkcie krajiny hrajú pozitívnu alebo negatívnu úlohu počas ekologického procesu.

Zdroj: http://www.cambridge.org, Chen, Fu, Zhao, 2008



Landscape Series, SpringerLandscape Series, Springer
http://www.springer.com/series/6211

Principles and Methods 
in Landscape Ecology
Series: LANDSCAPE SERIES 3 
Towards a Science of the Landscape 
New 2nd edition 2007
Almo Farina

A Changing World
Series: LANDSCAPE SERIES 8
Challenges for Landscape Research
Edited by Felix Kienast, Sucharita Ghosh and Otto Wildi
296 pages, 2007

Transdisciplinary Challenges for 
Landscape Ecology and Restoration 
Ecology
Series: LANDSCAPE SERIES 6
Anthology of Studies on Mediterranean and Global Issues
Edited by Zev Naveh, 2007

Springer-Verlag

Complexity in Landscape Ecology
Series: LANDSCAPE SERIES 4
DG Green, N Klomp, G Rimmington and S Sadedin
208 pages, b/w illus.
Springer-Verlag, 2006

European Landscape Convention
Series: LANDSCAPE SERIES 13
Challenges of Participation
Edited byJones, Michael; Stenseke, Marie 
326 pages, 2011



ČČČČČČČČasopis Landscape Ecology masopis Landscape Ecology máá v r. 2012 uv r. 2012 u
dvadsadvadsa ppää rokov rokov –– šéšéfredaktori fredaktori ččččččččasopisuasopisu

Frank. B. Golley, zakladate
ččččasopisu, šéfredaktor v r. 1987-1996

Jianguo Wu, súččččasný 
šéfredaktor, od r. 2005

V r. 2007 sa zvýšil 
celkový poččččet 
vydávaných ččččísiel 
za rok z osem na 
desa . V r. 2011 
vyšiel ročččč. 26.

http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980



Vysoký zVysoký zááujem o tujem o téémy: kmy: krajinnrajinnéé šštrukttruktúúry, ry, 
dynamika, funkcie a krajinndynamika, funkcie a krajinnéé metrikymetriky

� Pod a Web of Science je 
mo né za obdobie r. 2001 
– 2005 nájs 162 publikácií
(USA – 92, Kanada 15, 
Čína – 13, európske štáty –
27), ktoré sa zaoberajú
krajinnými metrikami 
(landscape metrics)

� Za obdobie r. 2006 – 2010 
bol vo Web of Science 
poččččet prác s touto 
tematikou ešte vyšší –
spolu 335 štúdií (USA –
111, Čína – 68, Kanada –
23, európske štáty – 70) 
(Zdroj: Balej, 2011)

Tematické zameranie prác publikovaných 
v ččččasopise Landscape Ecology s poččččtom 
viac ako 100 citácií (1987 – 12/2011):
�krajinné štruktúry a ich priestorová a 
časová analýza
�škálovanie, mierky, účinok zmeny 
mierky na krajinnú štruktúru
�krajinné metriky, interpretácia indexov 
z h adiska ich výpovednej hodnoty

�dynamika krajiny, procesy v krajine
�vz ahy medzi priestorovou štruktúrou 
a procesmi v krajine
�vz ahy medzi prvkami krajinnej 
pokrývky a indexmi krajinných 
priestorových štruktúr
�priestorová organizácia krajiny



HlavnHlavnéé smery zsmery záákladnkladnééhoho

a aplikovana aplikovanéého výskumu krajiny z pohho výskumu krajiny z poh adu adu 
ssúúččččččččasnej krajinnej ekolasnej krajinnej ekolóógie u ngie u náás a vo svete s a vo svete 

a ich výzvy pre tvorbu tematických ma ich výzvy pre tvorbu tematických máápp



� Pozitívne a negatívne dôsledky prebiehajúcej klimatickej zmeny na 
krajinu a návrhy adaptaččččné opatrenia na zmiernenie jej dopadov

� Dôsledky zmien v krajinnej štruktúre vo vz ahu k poklesu biodiverzity 
na všetkých jej organizaččččných úrovniach od genetickej po eko-
systémovú; genetika krajiny; ekosystémové slu by na úrovni krajiny

� Ekologické siete, fragmentácia a súvislos krajiny

� Prírodné procesy v krajinnej mozaike vo väzbe na bezpeččččnos P

� Vplyvy globalizácie na udr ate nos po nohospodárskej krajiny

� Pozitívne a negatívne dôsledky opúš ania krajiny

� Vplyvy na krajinu spôsobené vyu ívaním biomasy ako OZE

� Multifunkččččnos krajiny z poh adu hlavných zainteresovaných skupín 
– riešenie konfliktov záujmov / participatívne plánovanie

� Metódy hodnotenia miery únosnosti / za a ite nosti krajiny (prahové
hodnoty, environmentálne limity, štandardy, cie ová kvalita krajiny)

PrPrííklady prioritných komplexných klady prioritných komplexných úúloh, k rieloh, k rieššeniu eniu 
ktorých môktorých mô u prispieu prispie výsledky výskumu krajinyvýsledky výskumu krajiny



� Čo nám príroda a krajina poskytuje a akú majú tieto slu by hodnotu?

� Ako zabezpeči riadenie prebiehajúcich a očakávaných globálnych 
environmentálnych zmien?

� Akú krajinu chceme navrhovaným riadením dosiahnu ?

� Aké indikátory potrebujeme aplikova , ako ich budeme interpretova a 
aké máme po iadavky na vstupnú údaje?

� Ako budú fungova nové krajiny a aké časové horizonty ich premeny 
mo no očakáva ?

� Vieme definova prioritné ciele udr ate ného rozvoja? Aký postup a 
nástroje je potrebné uplatni na zabezpečenie udr ate nosti krajiny? 

� Čo má by v rámci krajiny, jej vlastností a funkcií udr ate né?

� Ako správne definova cie ovú kvalitu krajiny, limity a prahové hodnoty?
�� Ako sprAko spráávne interpretovavne interpretova a vyjadria vyjadri tieto tieto úúlohy na tematických maplohy na tematických mapáách? ch? 

OtOtáázky, ktorzky, ktoréé stoja pred odbornstoja pred odbornííkmi, ktorkmi, ktoríí sa venujsa venujúú výskumu výskumu 

krajiny a chckrajiny a chcúú svoje výsledky aplikovasvoje výsledky aplikova na miestnej na miestnej úúrovnirovni
(spracované s vyu itím zdrojov: Antrop, 2005, 2006; Kozová et al., 2010)



PrPrííklady problklady probl éémových oblastmových oblast íí výskumu výskumu 
krajiny s odporkrajiny s odpor úúččččččččananíím, v m, v ččččččččom by mohlo om by mohlo 

pomôcpomôc tematicktematick éé mapovaniemapovanie



PrPrííklad 1: klad 1: ÚÚččččččččinok zmeny mierky a jednotiek areinok zmeny mierky a jednotiek areáálovlov

(spôsoby (spôsoby šškkáálovania)lovania)

� Úččččinok zmeny mierky je ve mi významný najmä pri štúdiu 
heterogénnych krajín.

� Pri zmene mierky ako aj zmene jednotlivých areálov mô e dôjs
k tzv. ekologickému klamu (ecological fallacy – určitý druh 
skreslenia), ktorý mô e nasta pri extrapolácii výsledkov 
ekologických interpretácií – nastáva napr. vtedy, ak sa závery na 
získané základe poznatkov z vyšších úrovní agregácie 
mechanicky prenášajú na ni šie úrovne (Buyantuyev a Wu,  
2007).

� Je dôle ité h ada spôsoby, ako integrova vhodnú mierku 
pokia v jednej mape spoločne vyjadrujeme prírodovedné a aj 
sociálno-ekonomické procesy.



PrPrííklad 1a: Niektorklad 1a: Niektoréé pojmy, ktorpojmy, ktoréé ssúúvisia s mierkouvisia s mierkou
Pojem Definícia – rôzne chápanie mierky v jednotlivých disciplínach

Mierka Priestorová alebo časová dimenzia objektu alebo procesu, ktorá je charakterizovaná
dvomi zlo kami: zrnitos ou (minimálny rozmer elementárnej zlo ky) a ve kos ou 
(rozsahom, plochou)

Úrove organizácie Miesto (umiestnenie) v biotickej hierarchii (napr. organizmus, populácia,
Kartografická mierka Stupe priestorového zmenšenia (redukcie), ktoré označuje dĺ ku pou ívanú na 

predstavenie väčšej mernej jednotky, pomer vzdialenosti na mape k reálnej vzdialenosti 
na zemskom povrchu vyjadrená na mape.

Rozlíšenie (resolution) Ide o grafické rozlíšenie. Presnos merania: ve kos zrna, ak je priestorové

Zrno (grain) Najjemnejšia úrove priestorového rozlíšenia, ktorá sa dá s daným súborom údajov 
dosiahnu (napr. ve kos pixelu pre dáta v rastovom formáte)

Ve kos (plocha), 
rozsah (extent)

Ve kos študovanej oblasti alebo doba trvania uva ovaného času

Extrapolácia (odhad) Odvodenie z hodnôt, ktoré poznáme; odhad hodnoty; vyu itie dostupných informácií a) 
z jednej mierky do druhej alebo (b) z jedného systému na iný systém v rovnakej mierke

Kritická prahová
hodnota 

Bod, v ktorom sa dosiahne náhla zmena v kvalite, vlastnosti, jave 

Absolútna mierka Skutočná vzdialenos , smer, tvar alebo geometria
Relatívna (pomerná, 
úmerná) mierka

Transformácia (zmena) skutočnej mierky do mierku, ktorá vyjadruje relatívnu (úmernú) 
vzdialenos , smer alebo geometriu zalo enú na funkčnom vz ahu, napr. relatívna 
(úmernú) vzdialenos medzi dvomi polohami zalo ená na po iadavke (potrebe) 
organizmu presunú sa medzi týmito polohami (lokalitami)..

(zdroj: Turner et al., 1989)



� Tematické mapy odvodené z údajov dia kového prieskumu Zeme sa 
vyu ívajú na počítačové spracovanie krajinných metrík, ktorými sa potom 
vyjadrujú (v kvantitatívnej forme) vlastnosti mozaiky a štruktúry krajiny 
alebo zmeny krajiny v čase.

� Nezoh ad ovaním vhodnosti rozlíšenia v tematických mapách v 
dostatočnej miere je ovplyv ovaný význam odvodených atribútov 
krajinných štruktúr a ich výpovedná hodnota je skreslená. 

� Zmena rozlíšenia mô e významne ovplyvni krajinné metriky a následne 
ich schopnos zdôvodni / pochopi napr. zmeny v krajine – nie je 
následne zrejmé, čo vyjadrujú jednotlivé indexy krajinných metrík 
(vyjadrujúce napr. kompozíciu krajiny alebo jej konfiguráciu)

� Častá nesprávna interpretácia vz ahu metrík krajiny ku 
krajinnoekologickým procesom a ku krajinnej štruktúre

� Absentujú normy / štandardy / limity / prahové hodnoty pre 
sledované ukazovatele / krajinné metriky 

PrPrííklad 2: Problklad 2: Probléémy spojenmy spojenéé s interprets interpretááciou ciou 
tematických mtematických mááp s dôrazom na krajinnp s dôrazom na krajinnéé metrikymetriky

(Zdroj: Turner et al., 1989; Farina , 2007 – doplnené)



PrPrííklad 2a: Vyjadrenie  a interpretklad 2a: Vyjadrenie  a interpretáácia prahových cia prahových 

hodnôt, limitov, hodnôt, limitov, šštandardov a cietandardov a cie ových hodnôtových hodnôt

Zdroj: Haines-Young, Potschin a Cheshire (2006) – doplnené

CieCie ovováá hodnotahodnota MoMo nnéé environmentenvironmentáálne limity lne limity 

Prahová hodnota 

Environmentálny štandard    Limitne hodnoty predbe nej opatrnosti Zhoršenie kvality 
ivota 
dobrý ekologický stav

negatívny stav 

Narastanie tlaku na prírodné zdroje, a „zrútenie systému“

Väzby a súvislosti medzi cie ovými 

hodnotami, limitmi rešpektujúcimi princíp 
predbe nej opatrnosti, štandardmi, 

environmentálnymi limitmi a prahovými 

hodnotami, pri prekročení ktorých mô e 
dôjs k náhlej zmene (a kolapsu) 

ekosystému. Je dôle ité v krajinnom 
plánovaní, posudzovaní vplyvov na P a pod.



� Kartografické chyby:
� nevhodne aplikovaná metóda kartografickej generalizácie pri prenose údajov z máp 

rôznych mierok

� nesprávne spracovanie údajov zakres ovaných do máp

� nesprávne rozčlenenie intervalov stupníc (škál)

� nevyhovujúca kompozícia mapy (častá nevyvá enos komponentov mapy)

� nevhodne zvolené farby  (mapové znaky a škály) + nesúlad s kalibráciou 
výstupného tlačového zariadenia

� absencia geografického názvoslovia, zdrojových údajov 

� Chyby nevhodného pou itia mapového jazyka:
� nevhodne pou ité mapové znaky

� nesprávne zvolená vyjadrovacia kartografická metóda

� nesúlad tvarov znakov v mapovom poli a vo vysvetlivkách

� nevhodne pou ité farebné škálovanie

PrPrííklad 3: Najklad 3: Najččččččččastejastejššie chyby tematických mie chyby tematických mááp p 
v krajinnoekologických prv krajinnoekologických práácachcach



Syntéza pozitívnych prvkov a javov
(RÚSES okresu Liptovský Mikuláš, 2011)

Vyhotovené v:  ArcGIS

UkUkáá ka mapy s absenciou relevantných vysvetliviekka mapy s absenciou relevantných vysvetliviek



Návrh RÚSES okresu Liptovský Mikuláš
– čas mapy 

Zdroj:  RÚSES okresu Liptovský Mikuláš, 2011

Návrh RÚSES okresu Liptovský Mikuláš

UkUkáá ka mapy s ka mapy s kartografickou chybou kartografickou chybou –– zasahovanie zasahovanie 
topograficktopografickéého podkladu do obsahu mapyho podkladu do obsahu mapy



UkUkáá ky aktuky aktu áálnych trendov zobrazovania lnych trendov zobrazovania 
tematických mtematických m ááp zostavených pre p zostavených pre 

potreby výskumu krajinypotreby výskumu krajiny



� Územné plánovanie (dokumenty s mapovými prílohami: územné plány, 

dokumenty ÚSES, krajinnoekologický plán)

� Krajinné plánovanie (krajinnoekologický plán, plány mana mentu povodí, 

lesné hospodárske plány, hodnotenie krajinného obrazu/vidite nosti a pod.)

� Dokumentácia ochrany prírody a krajiny (dokumenty starostlivosti o 

dreviny, územné systémy ekologickej stability a.i.)

� Projekty pozemkových úprav (dokumenty MÚSES, Všeobecné zásady 

funkčného usporiadania územia)

� Proces posudzovania vplyvov na ivotné prostredie (Zámer, Správa 

o hodnotení + špeciálne dokumenty vy iadaných prieskumov územia)

Oblasti uplatnenia mOblasti uplatnenia mááp s krajinnoekologickou p s krajinnoekologickou 
tematikou v praxitematikou v praxi



Vyhotovené v:  MapInfo, Discover 3D

DMR a izopovrchy hodnoty obsahu kovu vDMR a izopovrchy hodnoty obsahu kovu v rude  + rude  + 

vertikvertikáálny rez lolny rez lo iskom + sieiskom + sie prieskumných vrtov prieskumných vrtov 



Vyhotovené v:  MapInfo, Discover 3D

TrojrozmernTrojrozmernéé zobrazenie fiktzobrazenie fiktíívneho rudnvneho rudnéého loho lo iska iska 
+ sie+ sie prieskumných vrtovprieskumných vrtov



ČČČČas z tematickej mapy pre 
potreby:

- územného plánovania

Vyhotovené v: kartograf.  Výstup z MapInfo Prof.

Zdroj: Z., Hudeková, REC Slovensko, 2009

UkUkáá ka z tematickej mapy klasifikka z tematickej mapy klasifikáácie cie úúzemia zemia 
spracovanej z termospracovanej z termo--ortofotomortofotomááp (p (ččččččččasas Bratislavy)Bratislavy)



Tematická mapa pre potreby:

- procesu posudzovania 
vplyvov činností na ivotné
prostredie („EIA“)

Vyhotovené v:  GIS GRASS, kartograf.  výstup:  ArcGIS

Zdroj: Kozová, Pauditšová, Finka (eds.), 2010

Zobrazenie viditeZobrazenie vidite nosti plnosti pláánovaných veterných novaných veterných 
elektrelektráárnrníí (Orava, SR)(Orava, SR)



Zobrazenie potenciZobrazenie potenciáálnej vodnej erlnej vodnej eróóziezie

Vyhotovené v:  GIS GRASS, kartograf.  výstup:  ArcGIS

Zdroj: MÚSES na účely PPÚ, k. ú. Hradište pod Vrátnom, 2010

Mapy negatívnych javov pre:

-Projekty pozemkových úprav

-Územné plány, čas : Prieskumy a 
rozbory – Krajinnoekologický plán



Návrh MÚSES  k. ú. Mojzesovo
NNáávrhovvrhováá mapa miestneho mapa miestneho úúzemnzemnéého systho systéému mu 

ekologickej stabilityekologickej stability

Vyhotovené v:  MapInfo Prof.

Zdroj:  MÚSES k. ú. Mojzesovo,  2005

Mapy pre:

-MÚSES – dokument 
ochrany prírody a krajiny
(vyplývajúci zo zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny)

-Projekty pozemkových 
úprav



• Absencia systematicky budovanej geodatabázy v rámci:
� procesu posudzovania vplyvov na ivotné prostredie
� projektov pozemkových úprav
� dokumentov ochrany prírody a krajiny
� územného plánovania

• Analytické tematické mapy
� často prezentujú generalizované informácie
� obsahujú kartografické chyby

• Syntézové tematické mapy
� nesprávna interpretácia synergie javov a kumulácia prejavov v krajine na 

výstupných kartografických dielach
� nepreh adné a často nevhodne zostavené vysvetlivky
� tabu kové legendy – nie sú dvojvrstvové, ide často o pseudo-dvojvrstevnatos
� slabá výpovedná hodnota (napr.: z dôvodu nízkej čitate nosti máp, z dôvodu 

nesprávneho aplikovania kartografických metód zobrazovania a i.) 

NegatNegatííva sva súúvisiace so zostavovanvisiace so zostavovaníím m 
tematických mtematických mááp  vo výskume krajinyp  vo výskume krajiny



� Vyu ívanie rastrových aj vektorových formátov

� Detailné spracovávanie analytických údajov do mapovej podoby 
v súlade s príslušnými mierkami a s cie om zachováva primárne 
dáta aj v rámci syntézových máp (vyu ívanie mo ností GIS)

� Zostavovanie 3D modelov krajiny (napr. na zobrazovanie 
povrchov sídiel, ekologických, hydrologických či geomorfologických 
/ morfometrické parametre/ pomerov)

� Kombinácia tematických digitálnych mapových vrstiev 
dvojrozmerných modelov krajiny s 3D náh admi

� Vyu ívanie širokej škály aplikaččččných modulov GIS softvérov 
na zostavovanie účelových tematických máp (analytických máp; 
čiastkových a komplexných syntézových máp, návrhových máp ...) 

Trendy tvorby tematických mTrendy tvorby tematických mááp v krajinnej ekolp v krajinnej ekolóógiigii
a pra prííbuzných vedných odborochbuzných vedných odboroch
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