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Vytvořte  (národní) Atlas krajiny ČR

• Prostý pracovní příkaz (v roce 2001 spíše přání)

• Hotové kartografické dílo (v roce 2009 ?,2010 ?, 2012 ?)

• se střídá jeden ministr za druhým,
• se tvoří, boří, upravuje, opravuje, ... 

koncepce,
• se vytváří, doplňuje, obměňuje, ... redakční

rada i složení různých specializovaných 
pracovních skupin,

• vznikají a zanikají (nakrátko či dlouhodobě) 
přátelské vztahy,

• zaniká Slovenská koruna a přechod na 
EURO komplikuje obchodní vztahy

• ..........



IDEA

(podle http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/?sekce=atlas/narodni_atlas)

Ve středu 28.11.2001 se na půdě katedry 
kartografie a geoinformatiky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala otevřená
diskuse pod názvem "NÁRODNÍ ATLAS ČR: proč
není a co dělat, aby byl". 

Akci připravila Sekce kartografie a geoinformatiky 
při České geografické společnosti a Kartografická
společnost ČR. 



IDEA

Diskutovány byly především otázky : 
•Kdo může být nositelem projektu Národní atlas? 
•Kdo atlas sestaví? 
•Jak dlouho se bude dělat? 
•Kolik bude stát? 
•Kde se bude tisknout?
•Kdo atlas zaplatí? 

Celkem 18 odborníků z akademické i komerční sféry se 
jednoznačně shodlo, že absence Národního atlasu ČR je pro 
současnou generaci jak handicapem v odborné práci, tak i 
výzvou pro k vytvoření díla s dlouhodobým významem. 

Nikdo z přítomných nepochyboval o nutnosti zintenzívnit činnost patřičných 
institucí, orgánů i osob ve věci příprav NÁRODNÍHO ATLASU ČR.



Co je atlas ?

.... snad víme



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



Co je krajina ...
.... v okamžiku, kdy ji máme kartograficky 
objektivně zobrazit (popsat) však zjišťujeme, 

• že tvoří zřetelnou, rozeznatelnou a člověkem 
vnímanou jednotku na zemském povrchu, která
má:
• horizontální strukturu,

• vertikální strukturu,

•že má v obou rozměrech dynamiku,

•že každý subjekt (i společenský) ji vnímá jinak,

•......

--- tudíž je vyčerpávajícím jednoznačně
akceptovatelným způsobem, kartograficky 

nezobrazitelná

OPRAVDU !?



Atlasy krajiny

http://www.atlands.com/

http://corkuniversitypress.com/Atlas_
of_the_Irish_Rural_Landscape_/342/

http://www.agroswiat.pl/p,pl,3048,atlas+wspo
lczesnej+architektury+krajobrazu.html



Atlas krajiny SR

http://www.esprit-bs.sk/oblasti-posobenia/1-
digitalna-kartografia/12-atlas-krajiny-sr.html

2002



2012

Skutečnost ...., ale nepředbíhejme



Jak zaJak začčíít s tvorbou t s tvorbou 
atlasu?atlasu?

... ... kartograficky, finankartograficky, finanččnněě, , 
manamanažžersky?ersky?

• nejdříve pouze obecný projekt a 

peníze?

• nejdříve přesně definovat obsah, 

rozsah a členění kapitol?

• nejdříve sestavit týmy na všech 

úrovních řízení?



AutorskAutorskáá prprááva a jejich dodrva a jejich dodržžovováánníí
smluvnsmluvníím ujednm ujednáánníímm

• uzavírat smlouvy s konkrétním 
specialistou nebo institucí?

• uzavírat smlouvy před odevzdáním 
díla?

• uzavírat smlouvy po přijetí dat od 
autora?

• uzavírat smlouvy po uzavření
recenzního řízení/vyhotovení
vydavatelských originálů (imprimatur 
sazby)?



• autorská práva nejsou 

přenositelná,

• autor uděluje pouze licenci 

(výhradní, nevýhradní),

• k vydání díla (slovního, 

obrazového,  …),

• jaké zvolit období k udělení

licence?

AutorskAutorskéé smlouvysmlouvy



Topografický podkladTopografický podklad

• vektorový nebo rastrový?

• převzít volně prodejný na trhu?

• převzít Státní mapové dílo?

• vytvořit v rámci řešení projektu 

vlastní mapové dílo?



Příklad postupu tvorby tematické mapy z autorského konceptu 
podkladu, přes pracovní vektorovou mapu  až k vydavatelskému 

originálu

• vymezení objektu v topografickém 
podkladu měřítkově o řád vyšším,

• skenování,

• editace objektů a georeference,

• sladění s vektorovým topografickým 
podkladem,

• odstraňování chyb,

• ladění kartografických znaků a 
barevné škály legendy k dosažení
přehlednosti a čitelnosti mapy.



Tvorba tematickTvorba tematickéé mapy mapy -- autorský konceptautorský koncept



Tvorba tematickTvorba tematickéé mapy mapy –– (d(dííllččíí) sestavitelský ) sestavitelský originoriginááll



Tvorba tematickTvorba tematickéé mapy mapy –– optimalizace legendyoptimalizace legendy



Tvorba tematickTvorba tematickéé mapy mapy –– optimalizace legendyoptimalizace legendy



Tvorba tematickTvorba tematickéé mapy mapy -- vydavatelský originvydavatelský originááll



Mapa GeomorfologickMapa Geomorfologickéé pompoměěry ry 1 : 500 0001 : 500 000

 

Třída prvků Počet objektů

plošné 9 479

liniové 4 314

bodové 5 643

Na 93 položek legendy připadá19 436 objektů v mapě.

Položky legendy jsou vyjádřeny jednou třídou nebo 
kombinací dvou tříd prvků (např. exfoliační klenba: plošně
12x, bodově 47x).

Kritériem výběru je výměra 25 ha (1 mm2), výjimky však  
byly žádoucí.



Atlas krajiny ČR

Řeší:

•způsoby zobrazení krajiny,

•předmět výzkumu krajiny (přírodní, kulturní),

•krajinu jako životní prostředí.

Poskytuje informace, srovnává, navrhuje nové
pohledy, nutí k zamyšlení, řeší (vid, resp. aspekt 
nedokonavý) vybrané problémy, ....



Jaký rozměr má krajina, jaká část vesmíru se 
ještě dá označit jako „krajina“?

Ve směru:

•horizontálním 

•vertikálním
(odkud kam sahá krajina?)



Odkud kam sahá krajina  ?!

• Kam oko dohlédne (nebo 
dokonce „… na dosah“) ?!

• CB radiostanice (v ČR v ideálním případě cca 300 
km, „nedostižný“ cca 450 km) ?!

• Teoretický výpočet ?!
– http://hekrhy.ic.cz/dohlednost/dohlednost.php?vyska_a=1602&vyska_b=1492&v

yska_t=750&vzdalenost=130&odeslat=Vypo%C4%8D%C3%ADtat
– www.OlomouckeVyhledy.upol.cz

• aj.



Horizontální rozměr krajiny

Prostorová velikost zpracovávaného území se 
většinou odráží v používaném měřítku.

• Na malém území (velká podrobnost, velké
množství úrovní … svádí k tvorbě rozsáhlých 
legend ...). 

• Na velkém území (menší až malé měřítko ... 
maximální generalizace...  měly by být 
jednodušší legendy).



Horizontální rozměr krajiny

Dá se vůbec pestrost krajiny v horizontálním 
rozměru vyjádřit ?

•Čím větší podrobnost, tím více se inklinuje k 
mapám, kde se počet areálů blíží počtu položek 
v legendě. 

•Velkému počtu položek legendy se nevyhýbají
ani mnohé mapy menších měřítek.



Horizontální rozměr krajiny

Např. z tématu „Krajina jako geosystém“
(objekt 6) lze teoreticky odvodit počet 
možných položek (15 x biota, 10  x 
půda, 6 x voda, 3 x klima, 5 x reliéf, 5 x 
geologie): 

• Z prvních dvou komponent při 
kombinaci 10. třídy z 15 prvků je 
možných cca 3 000 variant, v případě
zařazení dalších komponent do 
kombinací počet případů geometricky 
roste do desítek a stovek tisíc.

• I při vyloučení nelogických případů se 
pohybujeme v řádu stovek položek 
legendy, slovně často velmi rozsáhlých.

15
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5

5

3

6
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Mírně teplé krajiny pohoří bukových lesů s dubem
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cca 280 položek 
legendy



Horizontální rozměr

46 položek legendy 
na cca 110 areálů



Horizontální rozměr krajiny

Je morální kreslit tematiku stále jen po hraniční
čáru (ostrovní mapy)? 

• Konflikt s klasifikačními systémy v zahraničí není
dořešen (nejednotnost obsahová, termínová, 
podrobnostní ).

• Garance přeshraničních dat (OSN, EK EU 
INSPIRE/SDI, EuroGeographic, ...) má obdobné
nedostatky jako v ČR (Ministerstva, AV, fyzické a 
právnické osoby, ...). 



Problémy s geografickým názvoslovím

• převzaté názvy podle vydaných 
publikací a atlasů

• z jakého zdroje čerpat, pokud 
název nebyl schválen 
„názvoslovnou“ komisí

• rozdíly v názvosloví různých 
tematických map



Příklad: Nedvědická vrchovina

• Silva magna (Krajina ve 12. století, str. 74 – 75)

• Okres Žďár nad Sázavou, Blansko (Územně správní
členění, str. 80)

• Moldanubikum (Geologické členění, str. 114)

• Rajony předkvartérních hornin, Vysokometamorfní
horniny (Inženýrsko-geologické rajony, str. 115)

• Nedvědická vrchovina (Geomorfologické jednotky, 
str. 122)

• Krystalinikum v povodí Svratky (Hydrologické rajony, 
str. 131)



Příklad: Nedvědická vrchovina

• Podregion českomoravských lehkých 
pahorkatinných půd (Pedogeografické členění, 
str. 139)

• Českomoravská vrchovina (Přírodní lesní
oblasti, str. 140)

• Fytogeografický okres Českomoravská
vrchovina (Fytogeografické členění, str. 141)

• Bioregion Sýkořský (Biogeografické členění, 
str. 150 – 151)



Vertikální rozměr

Od MOHO vrstvy po horní hranici atmosféry.

– Řada odborníků (institucí) velmi širokého spektra 
profesí.

– Data velmi rozdílné úrovně, co se týče: 

• Prostorového rozlišení

• Aktuálnosti

• Trvanlivosti (stability)

• Kvality 
– Zjišťovaná subjektivními metodami

– zjišťovaná objektivními metodami



Vertikální rozměr



Vertikální rozměr

Mnohá témata jsou řešena 
samostatnými kartografickými díly, 
např.:



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.







Aktuálnost

• Je dána především oborově, 

– jsou definovaná standardní období (např. pro ČHMÚ, 
ČSÚ apod.)

– jsou ukončené náročné výzkumné úkoly

• Je dána smluvním závazkem pro kontinuálně
zpracovávaná dat (zde většinou roky 2004 –
2006)

• Je velmi individuální u originálních autorských 
témat

• ...



Aktuálnost
Často používanými obdobími jsou:

•1995 – 2000 (např. zátěž lesní a zemědělské půdy)

•2000 - 2006 (např. Změny využití krajiny v období 1945 - 2000, mapa 98,... ale pro 
Brno a okolí totéž téma v období 1938 – 2006, mapa 110 )

•1991 – 2001 u socioekonomických témat (s častými odchylkami na obě strany 
intervalu, např. 1961 – 2006, 1985 – 2007, 1990 – 2005, 2007  - územně správní
členění aj.)

•1961 – 2000 (ovzduší)

•1961 – 2001 (vodstvo s mnoha odchylkami, např. 1931 – 1980, 1971 – 2000, 2001 –
2006 aj.

•2009 – Geologické limity

Mnohé jevy zdánlivě nabírají značnou dynamiku nejen díky přírodním 
zákonitostem, ale především z důvodů jiných, např.

– legislativních (změna územního uspořádání)
– odborných (změna klasifikačních kritérií, norem aj.)
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Využití ploch v Brně a v okolí

2002-2006

1953-1954

1836-1838



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

• geofyzikální vlastnosti Země,

• geologie

• horninová stavba

• půdy (?!?)

... u některých  vrstev existuje i určitá variabilita názorů
(škol):

– kdo definuje ten „správný“, státem preferovaný názor? 
• odborná společnost (kdo jí dá akreditaci??)

• silná osobnost v oboru (jak dlouho bude její názor platit??)



Dlouhodobě stabilní



Kvazistabilní



Stabilní



Krátkodobá (průměrné stavy)



Krátkodobá (k datu)



Čitelnost map

• .....

• složitá tematika (vyžaduje vysvětlující text),

• nestandardní grafika,

• složitý název,

• ....
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Text nebo mapa?
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Název map

Návrh: „Časová a prostorová distribuce hladin 
persistentních organických polutantů (POPs) ve volném 
ovzduší s využitím pasívních vzorkovačů na bázi 
polyuretanové pěny“

Řešení: „Persistentní organické polutanty (POPs) ve 
volném ovzduší měřené metodou pasívního 
vzorkování“

Návrh: „Hodnoty reálných potenciálů funkcí lesů
modelového území“

Řešení: „Reálný potenciál funkcí lesa“

„Vztah primární a sekundární heterogenity krajiny“ ?!??



Kvalita

• zjišťovaná subjektivními metodami

• zjišťovaná objektivními metodami





Mapy s přidanou hodnotou



Mapy s přidanou hodnotou



• Atlas krajiny měl být „národní“.

• Je tomu skutečně tak, je to vůbec chtěné dítě?

• (Skoro) žádný Atlas nemá v názvu „národní“.



Malá nabídka „národních“ atlasů

http://www.nationalatlas.gov/maplayers.html

http://www.sna.se/e_index.html http://www.eastview.com/atlas.asp



„Národní“ atlasy 

Za poslední národní atlas se běžně považuje 

Atlas Československé socialistické republiky 
(1966), 

dlouho jím však byl 

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva 
ČSFR (1992).



Závěry



Na počátku byla IDEA, dnes je další
„národní“ atlas ČR SKUTEČNOSTÍ

• Citace: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., 
Zvara,I. a kol. Atlas krajiny České
republiky . Praha: Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 s.

• Tisk a vazba: VKÚ, a.s. Harmanec, SR  
2010

• Distribuce: MŽP, leden – únor 2012



Kartografické dílo bylo realizováno v rámci 

projektů: 

SK 600/1/03 Atlas krajiny ČR a 

MSM 6293359101 Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity kulturní

krajiny v kontextu dynamiky její fragmentace

za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR a 

Státního fondu životního prostředí ČR.







„ SWOT“ - Strength

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

• Mapy v měřítku 1: 500 000.

• Vznik nových  - originálních mapových výstupů v 
odlišném měřítku, než obvykle.

• Zpracováno plně v digitální formě – GIS a digitální
kartografie v praxi.

• Vysoký potenciál využití pro specialisty i veřejnost.

• Známé a dokumentované metody vzniku map, které
jsou opakovatelné.



„SWOT“ - Weaknesses

• Vybrané mapové výstupy založeny na expertním 
odhadu – aplikovatelnost výsledků?

• Neexistuje jeden garant výsledků – ústav zabývající
se  komplexně krajinnou – udržitelnost?

• Ne všechna data jsou veřejně dostupná –
aktualizace?

• Nedostatečné finanční a lidské zdroje pro údržbu a 
další vývoj atlasu – vývoj?



„SWOT“ - Threads

• Politická a organizační omezení.

• Finanční omezení.

• Akceptování atlasu uživateli.

• Digitální data pouze ve formátu PDF.



„SWOT“ - Opportunities

• Existence dat v digitální formě.

• Mezioborová spolupráce.

• Existence týmu a zachování jejího jádra.

• Potenciál pro široké užití atlasu.

• Přeshraniční spolupráce (INSPIRE?).



Děkujeme za pozornost

.... a teď s chutí do 
světa
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