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ANOTÁCIA 

V predloženej diplomovej práci je popísaný spôsob zefektívnenia a lepšej 

prezentácie  aktuálneho stavu informačného systému katastra nehnuteľností Slovenskej 

republiky, jeho možnosti využitia a zlepšenia na úrovni príslušnej samosprávy. Teoretická 

časť obsahuje zoznámenie sa s problematikou geografických informačných systémov. 

V ďalšej časti je prehľadne popísaný aktuálny stav informačného systému katastra 

nehnuteľností SR, jeho aktuálne možnosti využitia a obmedzenia. Cieľom mojej diplomovej 

práce bolo vybudovať nový geografický informačný systém samosprávy a implementovať 

do neho aktuálne dáta zo súboru popisných a geodetických informácii katastra 

nehnuteľností, ako aj ďalšie tematické vrstvy pre zefektívnenie činnosti samosprávy 

a možnosti lepšieho využitia širokou verejnosťou. 

Kľúčové slová: GIS, kataster, geoinformačné technológie, GPS, IS samosprávy 

 

 

SUMMARY 

In the presented master’s thesis there is described a way of streamlining and of 

better presentation of the Slovakia real estate cadaster information system current stage, its 

utilization and enhancing possibilities at the level of a particular self-administration. The 

theoretical part includes a familiarization with the geographic information systems issue. In 

another part there is digestedly described the Slovakia real estate cadaster information 

system current stage, its current possibilities of utilization and its current restrictions. The 

aim of my master’s thesis was to build a new self-administration geographic information 

system and to implement up-to-date data from a real estate cadaster descriptive and geodetic 

information file, as well as another thematic layer for self-administrations activities 

streamlining and possibilities of improved utilization by general public, into it. 

Keywords: GIS, cadaster, geo-information technologies, GPS, self-administration 

IS. 

  

 

 

 



 

OBSAH 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 9 

1.1. Oboznámenie s problematikou ........................................................................... 9 

1.2. Cieľ práce .......................................................................................................... 10 

2 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY - GIS .......................................... 11 

2.1. História a vývoj GIS ......................................................................................... 11 

2.1.1. Vývoj moderného GIS-u vo svete ...................................................... 12 

2.1.2. Vývoj GIS na Slovensku a v Českej republike ................................... 14 

2.2. Definícia GIS .................................................................................................... 15 

2.3. Štruktúra GIS .................................................................................................... 15 

2.4. Delenie GIS ....................................................................................................... 17 

3 FÁZA TVORBY A ZAVÁDZANIE GIS ............................................................... 18 

3.1. Úvodná štúdia ................................................................................................... 18 

3.2. Zber a príprava dát ............................................................................................ 19 

3.3. Zdroje dát a ich údajové typy ............................................................................ 20 

3.3.1. Topologické elementy ........................................................................ 20 

3.3.2. Vektorové a rastrové údaje ................................................................. 21 

3.4. Metódy zberu dát a ich presnosť ....................................................................... 21 

3.4.1. Primárne metódy zberu údajov ........................................................... 22 

3.4.2. Sekundárne metódy zberu údajov ....................................................... 23 

3.5. Ďalšie etapy tvorby a zavádzania GIS .............................................................. 23 

4 ÚČEL VYTVORENIA GIS, VOĽBA SOFTWARU PRE GIS ........................... 24 

4.1. Popis územia a zadanie požiadavky .................................................................. 24 

4.2. Kataster nehnuteľností a získanie údajov z KN ................................................ 25 

4.2.1. Aktuálny stav KN ............................................................................... 26 

4.2.2. Súbor geodetických informácii (SGI) ................................................. 28 

4.2.3. Súbor popisných informácii (SPI) ...................................................... 29 

4.2.4. Interoperabilita dát katastra ................................................................ 30 

4.3. Voľba zariadenia a softwaru pre zber dát ......................................................... 31 

4.3.1. Mobilné geoinformačné technológie .................................................. 31 

4.3.2. Mobilná jednotka pre zber dát ............................................................ 31 

4.3.3. Použité zariadenie pre zber dát ........................................................... 32 

4.3.4. Použitý software pre zameranie .......................................................... 35 

4.4. ArcMap ............................................................................................................. 36 

4.4.1. Hlavné vlastnosti programu ................................................................ 36 

5 ZBER A SPRACOVANIE DÁT, EXPORT SÚBOROV PRE GIS ..................... 37 

5.1. Príprava pred zameraním pasportov ................................................................. 37 



 

5.1.1. Príprava vrstiev v programe ArcPad ................................................... 37 

5.1.2. Konfigurácia GPS prijímača ............................................................... 39 

5.2. Zameranie pasportov ......................................................................................... 40 

5.3. Úprava a spracovanie dát z katastra nehnuteľností ........................................... 41 

5.3.1. Spracovanie súboru geodetických informácií ..................................... 41 

5.3.2. Spracovanie súboru popisných informácií .......................................... 44 

5.3.3. Spracovanie existujúcich súborov do GIS-u ....................................... 46 

6 VIZUALIZÁCIA A VYTVOREIE ONLINE RIEŠENIA PRE GIS ................... 48 

6.1. Popis ArcGIS Online ........................................................................................ 48 

6.2. Zriadenie účtu ArcGIS Subscription ................................................................. 49 

6.2.1. Vytvorenie účtu v ArcGIS Online ...................................................... 50 

6.3. Prenos dát do ArcGIS Online ........................................................................... 50 

6.4. Vytvorenie mapového GIS ............................................................................... 51 

6.5. Sprístupnenie mapového GIS pre verejnosť ..................................................... 53 

7 ZÁVER ...................................................................................................................... 54 

8       POUŽITÁ LITERATÚRA....................................................................................... 55 

9 ZOZNAM OBRÁZKOV .......................................................................................... 57 

10     ZOZNAM PRÍLOH .................................................................................................. 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

GIS            Geografické informačné systémy 

GIT           Geoinformačné technológie 

MGIT       Mobilné geoinformačné technológie 

BTS           Base Transceiver System 

GSM         Global Systém for Mobile Communication 

GNSS        Globálne navigačné satelitné systémy 

GPS           Global Positioning System  

KN             Kataster nehnuteľností  

ISKN         Informačný systém katastra nehnuteľností 

NGII          Národná geografická informačná infraštruktúra 

SGI            Súbor geodetických informácií 

SPI             Súbor popisných informácii 

VKM         Vektorová katastrálna mapa 

PDA           Personal Digital Assistant 

USB            Universal Serial Bus 

CAD           Computer-Aided Design 

PDOP         Positional Dilution Of Precision 

EGNOS      The European Geostationary Navigation Overlay Service 

SBAS          Satellite Based Augmentation Systems 

WGS-84     World Geodetic System 1984  

S-JTSK      Systém – jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

WMS          Website Map Services  

URL            Uniform Resource Locator 

IS                 Informačný systém 

CD               Compact Disc 

OS               Operačný systém 

IE                Internet Explorer 

 

 



Bc. Peter Minárik: Geografický informačný systém malé obce 

2015                                                                                                                                        9 

 

1 ÚVOD 

1.1. Oboznámenie s problematikou 

Počas niekoľkých posledných rokov došlo v oblasti geografických informačných 

systémov k veľkému pokroku. Ešte pred niekoľkými rokmi bol GIS dostupný len pre 

niektoré špecifické oblasti a bežný užívateľ mal iba obmedzenú možnosť s prácou s  

geopriestorovými dátami. Mohla za to predovšetkým vysoká cena na zriadenie a 

vybudovanie GIS-u, pričom najnákladnejšou položkou boli dáta. V súčasnosti s pokrokom 

informačných technológii sa GIS-y stávajú dostupnejšie, cenovo výhodnejšie a stávajú sa 

denno-dennou súčasťou nášho života, ktorá nám vo veľkej miere zjednodušuje život 

a hľadanie potrebných informácií.  

Trendy sú nastavené pomerne jednoznačne. Pre špecifické úlohy vo verejnej správe 

je veľmi dôležitá priestorová identifikácia s využitím geodát. Pre prácu s mapami alebo 

s geografickou polohou jednotlivých objektov sa využívajú práve geografické informačné 

systémy.  

V dnešnej dobe sú GIS-y úplnou samozrejmosťou a v drvivej väčšine aj nutnosťou 

či už pri plánovaní výletov, vyhľadávaní dovolenkových destinácii, hľadaní najideálnejšej 

trasy alebo vyhľadávaní rôznych zariadení a objektov. Bežní ľudia využívajú geoinformačné 

technológie denne bez toho aby tušili, že nejaký konkrétny GIS vôbec existuje. GIS je 

jednoducho veľmi spojený s našim každodenným životom, pri ktorom pracujeme 

s množstvom dát a informácii a ani si neuvedomujeme, že tieto služby sú vybudované na 

pokročilých geoinformačných technológiach. Ihneď si však uvedomíme, že ak potrebujeme 

nejakú svoju požiadavku vyriešiť a nenájdeme vhodnú službu ako nám konkrétne riešenie 

chýba. 

Povinnosťou každej verejnej inštitúcie by malo byť využitie svojich dát na tvorbu 

efektívneho informačného systému, ktorý uľahčuje život občanom a poskytuje im odpoveď 

na ich otázky. V súčasnej dobe už každá inštitúcia alebo samospráva vlastní množstvo dát a 

máp v digitálnej, prípadne analógovej podobe. Mnohé z nich však nemajú vybudovaný 

komplexný informačný systém, ktorý by jednotlivé informácie topologicky previazal a tým 

by zefektívnil jednak činnosť inštitúcie alebo samosprávy a na druhej strany by vo výraznej 

miere zrýchlil a uľahčil dopyt po informáciach od občanov. 

Dnes už takmer každá obec chce zverejniť niektoré svoje dáta a údaje, buď preto, 

že im to ukladá priamo zákon alebo chce zlepšiť informovanosť svojich občanov, 

návštevníkov alebo investorov. 
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1.2. Cieľ práce 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vybudovať komplexný informačný systém 

obce Horný Lieskov, ktorý má poskytovať občanom a návštevníkom základné 

geopriestorové informácie. Cieľom bolo poukázať aj na možnosť investície konkrétnej 

samosprávy do vybudovania GIS-u, ktorá v dnešnej dobe už nie je príliš vysoká. Vynaložené 

finančné prostriedky sa určite samospráve vrátia pre jej efektívnejšiu činnosť. 

  Základ tvorili dáta katastra nehnuteľností zo súboru geodetických a popisných 

informácii. Práve informačný systém katastra nehnuteľnosti Slovenskej republiky považujú 

mnohí občania SR za nedostatočný, obzvlášť, čo sa týka problematickej mapovej 

interpretácie SGI. Bolo potrebné nájsť riešenie na vzájomné previazanie dát zo súboru SGI 

a SPI a na ich základe potom vyselektovať jednotlivé pasporty pre lepšiu prehľadnosť. 

Do geografického informačného systému som pridal všetky existujúce dáta 

a systémy, ktoré obec vlastnila. GIS obce Horný Lieskov bol budovaný v prostredí 

programového balíka ArcGIS od firmy ESRI. Ďalšou činnosťou bolo zameranie pasportov, 

pomocou mobilného zariadenia pre zber geodát, prostredníctvom GNSS, ktoré obohatili GIS 

konkrétnej obce.  

Po vyhotovení štruktúry GIS-u bolo potrebné nájsť vhodné a efektívne riešenie pre 

online sprístupnenie vyhotoveného GIS-u širokej verejnosti, ktoré by bolo vysoko 

kompatibilné s vytvoreným desktopovým systémom a umožnilo by jednoduchú navigáciu aj 

laickým používateľom internetu. 
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2 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ 

SYSTÉMY - GIS 

Pojem GIS sa stáva fenoménom modernej doby a nasledujúce roky to vplyvom 

mohutného rozvoja nebude inak. Väčšina objektov nachádzajúcich sa na zemskom povrchu 

ako je napr. strom, dom, rieka alebo cesta majú určitý vzťah ku konkrétnemu miesto na 

zemskom povrchu. Ich poloha je tak v určitom súradnicovom systéme definovaná. Treba si 

však uvedomiť, že tieto objekty sa na zemskom povrchu objavujú v danom priestore 

spoločne s mnohými ďalšími objektmi a navzájom sa ovplyvňujú. (napr. využitie zástavky 

MHD závisí od počtu ľudí v danom okolí, rozvodnená rieky ovplyvní len určité špecifické 

územia z hľadiska svojej polohy, komín zamorí splodinami určité okolie alebo, že hlukom 

zo železnice sú postihnutí len niektorí obyvatelia v okolí). Preto práve znalosť polohy 

objektov a vzájomných priestorových súvislostí medzi objektmi je veľmi významná 

a zohráva dôležitú rolu v rade oborov ako napr. plánovanie vybudovania nových zastávok 

MHD alebo vybudovanie novej obchodnej siete. 

Prakticky to znamená, že v každých dátach tak musíme mať oboje tieto údaje, čiže 

ako vlastné údaje o objekte, tak aj údaje o jeho polohe. Tomuto typu dát hovoríme 

geografické alebo priestorové dáta a počítačovému systému, ktorý umožňuje ukladať 

a využívať takéto dáta hovoríme geografický informačný systém – GIS.  

2.1. História a vývoj GIS 

Určiť rok vzniku geografického informačného systému je veľmi obtiažne. Za vznik 

prvého primitívneho GIS-u môžeme na základe jeho definícii považovať nástenné maľby 

v jaskyniach blízko Lascaux vo Francúzsku pred viac ako 30 000 rokmi. Tieto maľby 

zobrazujú pokus človeka zobraziť okolitý svet. Pračlovek sa snažil čo najdetailnejšie 

zaznamenať jeho blízke okolie a nejakým spôsobom ho vyhodnotiť. Presne toto isté sa snaží 

dnešný GIS taktiež, avšak už s využitím výrazne modernejších znalostí a programového, ako 

aj hardwarového vybavenia. 

Pravdepodobne za prvý analógový GIS možno považovať mapy Johna Snowna,  

ktorý použil geografickú metódu pre zakreslenie miest s výskytom cholery do mapy 

Londýna v roku 1855. [7] 
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2.1.1. Vývoj moderného GIS-u vo svete 

Kolískou vzniku moderných geografických informačných systémov sú 

predovšetkým anglicky hovoriace krajiny. Pojem GIS prvý krát použil Kanaďan 

R.F.Tomlinson, ktorý týmto pojmom označil nové technológie pracujúce s dátami 

a interpretujúce informácie o teréne pomocou výpočtovej techniky.  

Za prvý skutočný GIS možno považovať kanadský GIS so skratkou CGIS 

(Canadian Geographical Information System). Jeho vývoj začal v roku 1966 na základe 

požiadavky kanadského ministerstva baníctva a nerastných surovín. To zistilo, že vytvárať 

mapy, ktoré mali slúžiť k sledovaniu obrovských prírodných zdrojov Kanady je veľmi 

neefektívne a finančne náročné. Hlavným podnetom, však bola pomalá aktualizácia 

analógovej mapy. Ministerstvo tak navrhlo vytvoriť počítačový systém, ktorý by zabezpečil 

prehľadnosť, komplexnosť a pomerne rýchlu aktualizáciu údajov. Do plnej prevádzky bol 

tento systém uvedený v roku 1971 a až do dnešného dňa je plne funkčný. 

Aktuálne neobsahuje len dáta o nerastných surovinách, ale je ho možné využiť 

prakticky v akomkoľvek odvetví. Obsahuje napríklad obývanosť jednotlivých oblastí, 

parcely, cesty, rieky ako aj potencionálnych zákazníkov. [8] 

Obr. 1 Oblasti s výskytom cholery v roku 1854 v mape z roku 1855 
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Po uvedení kanadského GIS-u došlo k mohutnému rozvoju ďalších GIS systémov 

vo svete. Na konci 70. rokov výskumné skupiny v USA, v Kanade, vo Veľkej Británii, 

v Nemecku a vo Švajčiarsku experimentovali s počítačovými grafickými systémami 

a využili ich v kartografii. Postupne sa objavilo množstvo GIS-ov, ktoré v súčasnej dobe sú 

označované skôr za automatizované systémy mapovania.  

S rozvojom počítačovej techniky a technológii začali vznikať významné svetové 

firmy, ktoré fungujú dodnes ako M&S Computing, ktorý bol neskôr premenovaný na 

Intergraph a v súčasnosti najväčšia GIS firma na svete, spoločnosť ESRI (Environmental 

Systeme Research Institute). 

Osemdesiate roky 20. storočia znamenali začiatok presunu problematiky GIS z 

univerzitnej do komerčnej sféry. Dôležitým miľníkom bol rok 1982, keď bol uvoľnený prvý 

komerčne dostupný softvér ArcInfo, pôvodne určený na použitie v lesníctve, od spomínanej 

americkej firmy ESRI  a rok 1984, kedy americké ministerstvo obrany uviedlo do prevádzky 

Globálny polohový systém (GPS). [9] 

Na konci 20. storočia sa systémy GIS definitívne usadili na pracovných stoloch 

mnohých ľudí. Rôznorodé požiadavky používateľov na GIS spôsobili odklon od štandar-

dných škatuľových riešení k používateľským GIS spĺňajúcim špecifické požiadavky zákaz-

níkov. V tomto období došlo aj k výraznému zlepšeniu GUI, grafiky a tlačových výstupov. 

Nevýhodou systémov GIS zostala ich relatívna izolovanosť nielen od ostatných systémov 

(napr. prevádzkových, ekonomických, zákazníckych), ale i od ostatných GIS. Rozmanitosť 

implementácií GIS a požiadavky na integráciu dát bez nutnosti únavných migrácií z jedného 

systému do druhého položili základy štandardizácie a otvorených systémov, tzv. open GIS. 

 

Obr. 2 Ukážka vrstiev kanadského GIS-u 
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2.1.2. Vývoj GIS na Slovensku a v Českej republike 

Vývoj GIS-u na Slovensku a v Českej republike bol ovplyvnený mnohými 

aspektmi. V dôsledku toto majú národné geografické informačné infraštruktúry (NGII) v 

rôznych krajinách Európy úplne odlišnú úroveň. Rozvoj NGII u nás bol ovplyvnený 

vonkajšími aj vnútornými vplyvmi. 

Vonkajšie vplyvy, ktoré ovplyvnili tvorbu NGII v SR a v ČR sa začali prejavovať 

po roku 1998 súbežne s rozvojom aktivít na poli tvorby európskych informačných štruktúr. 

Pokroky technológií GIS, rastúce náklady a nároky na tvorbu a aplikáciu geografických báz 

dát nastolili všeobecnú potrebu väčšej koordinácie činnosti štátnych a súkromných subjektov 

na národnej i medzinárodnej úrovni. Európskym rámcom pre tieto aktivity sa stal dokument 

Rady Európy k Európskej geografickej informačnej infraštruktúre (EGII) z roku 2000, v 

ktorom sa deklaruje potreba vytvorenia stabilných celoeurópskych pravidiel, štandardov a 

procedúr na tvorbu, zhromažďovanie, výmenu a používanie geografických informácií. V 

tomto duchu začali práce na tvorbe účelových geografických informačných infraštruktúr pre 

potreby EÚ v kontexte programov zameraných na harmonizáciu a interoperabilitu GISov v 

krajinách EÚ s osobitným dôrazom na kandidátske krajiny strednej a východnej Európy. 

Vnútorné vplyvy vývoja NGII sa odvíjajú od celkového vývoja chápania a úlohy 

GIS v procese organizácie a riadenia procesov v krajine a ich reálnej pozície v postupne sa 

informatizujúcej spoločnosti. Do roku 1989 rozvoju GISov v Československu bránili 

niektoré skutočnosti ako: ekonomické embargo importu potrebných technológií, utajovanie 

dát z diaľkového prieskumu Zeme a vojenských máp. Vývoj sa do pádu režimu orientoval 

najmä na teoreticko-metodologické aspekty GIS.  

Na začiatku 70. rokov boli zahájené práce na informačnom systéme o území (ISÚ). 

Cieľom bolo vytvoriť pravidelne aktualizovanú a jednotnú medzirezortnú databázu 

demografických, sociálno-ekonomických a ďalších dát vztiahnutých k územiu štátu pre 

potreby štátnej správy a územno-plánovacie činnosti. ISÚ sa dnes považuje za počiatok 

tvorby NGII a teda GIS-ov v Slovenskej aj v Českej republike. 

Významné miesto na rozvoji GISov u nás mal Automatizovaný informačný systém 

geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK) ako lokalizačný základ iným územne 

orientovaným informačným systémom (IS) a potrebám verejnej správy vo forme primárnych 

geodetických a kartografických dát. [4] 

Po rozpade Československa prešiel AIS GKK pod správu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálneho (ČUZK) a Slovenského úradu geodézie a kartografie (GKK) 

a ISÚ pod rezort Ministerstva životného prostredia. V priebehu nasledujúcich rokov začali 

prakticky všetky rezorty národného hospodárstva s tvorbou účelových GIS-ov na rôznej 

úrovni a v rôznej obsahovej a formálnej kvalite bez výraznej vzájomnej koordinácie 

a prepojenosti, čoho dôsledky sú až dodnes a nekomplexnosť jednotlivých riešení, hlavne 

v oblasti slovenského katastra vyžadujú špecifickú tvorbu lokálnych systémov na čo bola 

zameraná aj moja diplomová práca. 
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2.2. Definícia GIS 

Skratka GIS vznikla z troch slov a to: Geographical Information System v preklade 

teda Geografický Informačný Systém. Tento pojem sa používa pre označovanie geograficky 

orientovanej počítačovej technológie. Je však pomerne zložité presne zadefinovať pojem 

GIS a dodnes vyjadruje skratka GIS široké spektrum informačných systémov. Je teda vhodné 

sa zamyslieť nad významom jednotlivých slov z ktorých skratka GIS pozostáva a to: 

- GEOGRAFICKÝ: Tento pojem je adjektívum od slovíčka geografia a slovo 

geografia pochádza z gréčtiny a je zložené z dvoch slov: 

GEO: Vyjadruje pojem ,,Zem,, 

GRAFIA: Vyjadruje, že ide o zapisovanie, popisovanie, rysovanie alebo tlač 

toho, čo popisuje prvá časť spojenia, teda popis Zeme.  

Geografia je teda na základe vyššie uvedeného vyjadrenie veda, ktorá popisuje 

Zem. 

 

- INFORMAČNÝ: Toto slovo je opäť adjektívum a to od slova informácia. 

Informácia je údaj alebo správa o charakteristikách, stavoch systému, procesov 

alebo ich častí, prípadne množstvom údajov prenesených za jednotku času.  

 

- SYSTÉM: Je to účelovo definovaná množina prvkov a vzájomných väzieb, 

ktoré spolu určujú vlastnosti, správanie a funkcie systému ako celku. Prvok 

systému je na danej úrovni nedeliteľná časť. Väzba systému realizuje spojenie 

medzi prvkami systému a väzby a prvky tvoria štruktúru systému.  

 

Na základe tohto rozboru tak môžeme GIS definovať: ,,Geografický informačný 

systém je systém pre ľudí, technických a organizačných prostriedkov, ktoré prevádzajú zber, 

prenos, uloženie a spracovanie údajov za účelom tvorby informácii vhodných pre ďalšie 

využitie v geografickom výskume a v jeho praktických aplikáciach“. 

2.3. Štruktúra GIS 

Na základe vyššie uvedenej časti teda GIS nie je možné jednoznačne zadefinovať. 

Možno ho však zadefinovať na základe častí z ktorých pozostáva. Jedna z definícii hovorí, 

že: ,,GIS je funkčný celok vytvorený integráciou technických a programových prostriedkov, 

geodát, pracovných postupov, obsluhy, užívateľov a organizačného kontextu, zameraný na 

zber, ukladanie, správu, analýzu, syntézu a prezentáciu geodát pre potreby popisu, analýzy, 

modelovania a simulácie okolitého sveta s cieľom získať nové informácie potrebné na 

racionálnu správu a využívanie tohto sveta“. [1] 

Z tejto definície možno celý GIS definovať tak, že je tvorený siedmymi základnými 

zložkami: 
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- Technické prostriedky: Hardware na ktorom GIS pracuje 

- Programové prostriedky: Tvorí ho GIS software, ktorý obsahuje nástroje pre 

uloženie, zobrazenie a analýzu geografických informácií. 

- Geodáta: Sú to dáta, ktoré tvoria GIS. Ide o geografické údaje a s nimi spojené 

tabuľkové údaje. 

- Postupy spracovania geodát 

- Obsluha 

- Užívatelia 

- Organizačný kontext 

 

 

 

Pokiaľ má GIS uspokojivo fungovať, tak je potrebné tieto jednotlivé zložky dobre 

vyvážiť, pretože podcenenie niektorej zložky na úkor inej môže spôsobiť v konečnom 

dôsledku významné finančné straty a kolaps celého projektu. 

Jednotlivo rozoberať tieto zložky, je pomerne obtiažne, pretože ako bolo zmienené 

v definícii GIS, tak GIS je vzájomne prepojený a všetko so všetkým vzájomne v určitej miere 

súvisí. Každopádne určujúcou zložkou by mal byť organizačný kontext, ktorý definuje mimo 

iného i rozhranie medzi aplikáciou GIS a jej vonkajším prostredím. Teda organizačný 

kontext nám definuje, aké požiadavky bude mať organizácia na GIS a na druhej strane nám 

tiež definuje, aké podmienky musí organizácia GIS zaistiť, aby mohla tieto požiadavky 

uspokojiť.  

Organizačným kontextom implementácie GIS-u by sa mali zaoberať rôzne 

konzultačné a poradenské firmy zostavené z odborníkov, ktorý majú skúsenosti s rôznymi 

aplikáciami GIS pre rôzne obory. [2] 

Obr. 3 Štruktúra organizácie GIS 
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2.4. Delenie GIS 

Ako som už v práci zmieňoval, tak definícia GIS je pomerne problematická, lebo 

pojem GIS značí technológiu, teóriu, metodológiu i vlastné aplikácie. GIS však možno 

rozdeliť na základe technológie i aplikácie na niekoľko podskupín: 

- Systémy pre digitálne mapovanie CAM: Tieto systémy pokrývajú oblasť 

digitálneho mapovania a začínajú nahradzovať klasické geodetické metódy 

tvorby a údržby máp. Majú obrovské množstvo editačných nástrojov a sú 

väčšinou súčasťou, či nadstavbou CAD systémov. Do tejto skupiny taktiež 

patria systémy pre manuálnu, poloautomatickú, či automatickú vektorizáciu. 

 

- Informačné systémy o území LIS: Tieto systémy umožňujú vedenie a správu 

mapy, ktorú možno doplniť o textové dáta vo forme databázových tabuliek 

s možnosťou jednoduchých analýz. Na zabezpečenie vzájomného prepojenia 

atribútovej tabuľky s prvkami mapy slúži jedinečný identifikátor. Špeciálnou 

variantou LIS systémov sú AM/FM systémy (Automatic Mapping Facility 

Management) pre správu rozsiahlych inžinierskych sietí obcí alebo podnikov. 

 

- Geografické informačné systémy GIS: Spravidla až o zložitých a rozsiahlych 

systémov, ktoré sú začlenené do počítačovej siete môžeme hovoriť ako 

o GISoch. Ide o vektorovo orientované systémy, ktoré vychádzajú 

z topologického dátového modelu. Tieto systémy však umožňujú aj niektoré 

operácie a analýzy nad rastrovou zložkou. Najmodernejšie GIS-y umožňujú 

modelovanie a analýzu. Užívatelia môžu klásť otázky napr. typu: ,,Čo sa stane, 

keď hladina rieky stúpne o 2 metre ?“ 

 

- Systémy pre manažérske mapovanie DMS: Ide predovšetkým o prehliadače 

grafických a textových dát organizovaných v dátových štruktúrach GIS, ktoré 

naviac umožňujú prevádzanie analýz. Zabezpečujú skôr výber a prezentáciu 

dát. Neumožňujú zber a ani editáciu dát. Umožňujú však zobraziť 

i multimediálne súbory ako fotografie, či videá. Tieto systémy veľmi dobre 

riešia výstupy do tabuľkových a textových súborov.  [1] 
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3 FÁZA TVORBY A ZAVÁDZANIE GIS 

Vytvorenie funkčného GIS  zaberá množstvo času a potrebu spracovania veľkého 

objemu dát. Je preto veľmi potrebné správne rozvrhnutie harmonogramu a najmä 

technologického postupu prác pri zavádzaní GIS-u. Obvykle má postup tvorby GIS niekoľko 

etáp, ktoré by mali väčšinou nasledovať v uvedenom poradí: 

 Úvodná štúdia 

 Zber a príprava dát 

 Správa dát 

 Analýza dát 

 Prezentácia dát 

3.1. Úvodná štúdia 

Pri vytváraní kvalitného a funkčného GISu je veľmi potrebné uvážiť, čo má GIS 

verejnosti, prípadne organizácii priniesť. Kritérium je teda pomer nákladov na zriadenie 

systému a zisk, prípadne prínos, ktorý tento GIS prinesie. Organizácia, prípadne v mojom 

prípade samospráva by si mala uvedomiť celkovú finančnú náročnosť celého projektu. Už 

pri príprave štúdie treba v drvivej väčšine počítať s tým, že prvotné finančné náklady budú 

vysoké a návratnosť investície sa môže rátať nie na mesiace, ale na roky. Pomer nákladov 

a postupných prínosov možno uviesť na konkrétnom grafe: 

 

 

 

Obr. 4 Vývoj pomeru nákladov a prínosov v priebehu tvorby a prevádzky GIS-u 
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Očakávané prínosy sú zrejme už pri myšlienke zriadenia a budovania GISu a počíta 

s nimi objednávateľ, prípadne investor. Pri finančnej kalkulácii sa však treba zamerať na 

náklady, ktoré sú tvorené niekoľkými zložkami. Náklady na tvorbu a vybudovanie 

komplexného a funkčného GIS-u totiž netvorí len hardware na ktorom bude GIS pracovať, 

prípadne software, prostredníctvom ktorého sa bude budovať a spravovať GIS, ale 

predovšetkým vysoká investícia do zberu dát, ich následnej aktualizácii, do správy dát 

a vyškolení personálu. [2] 

Konečné náklady samozrejme závisia od účelu GIS-u a jeho povahy. Ak by sme sa 

zamerali konkrétne na môj GIS, ktorý bol budovaný pre menšiu obec, kde sú finančné 

možnosti pomerne obmedzené, tak určite dôjdeme k záveru, že náklady na hardware 

a software sú neporovnateľne vyššie ako náklady na zber a spracovanie dát, pretože 

množstvo dát si obec vedela zabezpečiť bezplatne, prípadne ich už vlastnila, ale potrebovala 

zabezpečiť ich celistvosť, komplexnosť a vzájomnú prepojenosť, a tak sa úvodná štúdia 

zameriavala predovšetkým na vyhľadanie vhodného softwaru, ktorý by tieto ciele naplnil. 

Každá informácia alebo dáta niečo stoja. V prípade ak si objednávateľ zabezpečí 

vytvorenie GIS-u u organizácie, ktorá sa zameriava na vývoj a správu GIS-ov, tak tá  

väčšinou už hardwarové a softwarové vybavenie zabezpečená má a v tomto prípade sa 

vysokou položkou na spracovanie a vybudovanie GIS-u stávajú dáta. Ich cena, v prípade 

špecifických úloh a riešení môže až desaťnásobne presiahnuť cenu hardwaru a softwaru GIS. 

 

3.2. Zber a príprava dát 

Zber dát a ich príprava je z hľadiska od účelu a formy GIS-u väčšinou najdrahšou 

položku pri budovaní GIS-u (Obr.4). Cieľom je vytvorenie mapovej aplikácie s napojením 

na databázové atribúty, čo tvorí kostru budúceho systému. Na to, aby už vytvorený GIS bol 

Obr. 5 Pomer vynaložených nákladov pri tvorbe GIS 
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úspešný a efektívny, tak je potrebný kvalitný zber dát, ich kvalitná príprava a spracovanie. 

V tomto prípade platí jednoduchá rovnica, že čím sú vstupné dáta presnejšie, kvalitne 

pripravené a databáza je úplnejšia, tak tým sú následné analýzy, prípadne vizualizácia GIS-

u presnejšia.  

Po získaní potrebných dát treba zabezpečiť ich 100 percentnú pripravenosť, pretože 

následné úpravy v databáze v priebehu analýz alebo dokonca pri tvorbe máp je väčšinou 

časovo a finančne nákladné a niekedy dokonca takmer nemožné. Rozhodujúcimi kritériami 

pre kvalitu sú: 

 Obsahová úplnosť k požiadavkám užívateľa 

 Geometrická presnosť dát a ich správnosť 

 Aktuálnosť dát 

3.3. Zdroje dát a ich údajové typy 

Základom kvalitného GIS-u ako už bolo spomínané sú kvalitné dáta, prípadne 

mapy. Zdrojom sú všetky dostupné a využiteľné súbory informácii o danom území. Medzi 

zdroje dát patria napríklad mapy (základné, topografické, účelové tematické), plány, náčrty, 

rôzne výkresy, registre, prehľady alebo archívne údaje. Z digitálneho typu dát sú to 

predovšetkým výstupy z CAD systémov, či už digitálne mapy alebo modely terénu, prípadne 

informácie z iných informačných systémov. 

Údaje, ktoré sa nachádzajú v GIS možno rozdeliť na geometrické (vektorové alebo 

rastrové prvky) a tematické (atribúty a rôzne popisné údaje). Geometria každého prvku 

v priestore je popísaná formou objektu a relatívnou polohou budov k objektu. Na popis 

objektu môže použiť napríklad uhly alebo dĺžky, ale vo všeobecnosti sa používajú súradnice, 

ktoré sú vztiahnuté k určitému súradnicovému systému. K týmto údajom o polohe sa potom 

pridávajú údaje, ktoré popisujú geometrický vzťah k objektom ležiacich v susedstve, čo sú 

tzv. topologické údaje. 

3.3.1. Topologické elementy 

Základom pre prácu s mapovými podkladmi v GIS je kvalitne riešená topológia. 

Topológia je prezentovaná ako priestorový vzťah medzi jednotlivými elementami. 

U programov pre tvorbu GIS sa rozlišujú tri základné elementy zahrnuté do topologickej 

skladby a to: 

- BOD: Ide o prvok s väzbou na databázu. Tento prvok môže byť prezentovaný 

ako bod, bunka, prípadne textový reťazec. 

- ÚSEČKA/LÍNIA: Ide o lineárny element, ktorý má dva koncové body a určitý 

počet vrcholov medzi nimi. 

- PLOCHA: Ide o uzavretý element alebo polygón. Môže byť tvorená 

z jednoduchých alebo zložených elementov a má definovaný centrálny bod. 
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3.3.2. Vektorové a rastrové údaje 

Vektorové údaje definujeme ako popis priestorového umiestnenia objektu 

prostredníctvom súradníc. Základným elementom je bod, úsečka alebo plocha. Hlavnými 

oblasťami využitia vektorových údajov sú napríklad kataster nehnuteľností, dokumentácia 

stavieb alebo dokumentácia inžinierskych sietí. Najčastejšie vstupujú do GIS-ov 

prostredníctvom geodetických meraní, digitalizáciou analógových máp alebo z meraní 

prostredníctvom GNSS. 

Rastrové údaje: Tie sa vzťahujú priamo na plochu a nie na úsečku. Základným 

geometrickým elementom je pixel, čo je obrazový bod. Pixle sú usporiadané v stĺpcoch alebo 

v riadkoch v štvorcovej alebo v pravouhlej matici. Nevýhodou rastrových údajov je to, že 

neexistuje žiadne logické spojenie medzi jednotlivými obrazovými elementami. Do GIS-ov 

vstupujú prostredníctvom satelitných snímkov zemského povrchu, ortofotomáp alebo 

skenovaním mapy. [10] 

 

Tab. I. Porovnanie vektorových a rastrových údajov 

  Vektor Vektor Raster Raster 

Element         

Forma -

>> 
digitálna analógová digitálna analógová 

bod súradnice x, y     pixel   

úsečka 

spojnica dvoch 

bodov 

so  súradnicami x, y 

  
viaceré pixle usporiadané 

do  tvaru úsečky 
  

plocha 

uzavretý polygón 

zložený  z úsečiek, 

pozostávajúcich 

z bodov so 

súradnicami  x, y 

  

viaceré pixle 

pokrývajúce  zobrazovanú 

plochu 

  

 

3.4. Metódy zberu dát a ich presnosť 

Voľba metódy zberu dát je závislá od aplikácie GIS-u a od druhu objektov o ktorých 

chcem údaje zbierať. Každá metóda zberu údajov však musí byť dostatočne presná a úplná 

pre danú aplikáciu. Súčasne však musí byť metóda zberu čo najviac ekonomická a preto by 

sme pred samotným zberom údajov mali preveriť možnosť využitia existujúcich digitálnych 
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údajov. Pred samotným zberom dát si tak treba položiť niekoľko otázok, ktoré nám 

zodpovedia na to, či je možné využiť nejaké dostupné údaje alebo je treba zabezpečiť nový 

zber: 

 Geometrická a tematická presnosť 

 Úplnosť, jednoznačnosť a odbornosť údajov 

 Aktuálnosť údajov 

 Odhad ceny a pracnosti získavania údajov 

Podľa metódy zberu údajov ich môžeme rozdeliť na dve oblasti a to na primárny 

alebo sekundárny zber údajov. [11] 

3.4.1. Primárne metódy zberu údajov 

Medzi primárne, resp. priame metódy zberu údajov patria také, ktoré sa získavajú 

priamo na objektoch alebo na ich nespracovaných obrazoch: 

- GEODETICKÉ metódy: Medzi geodetické metódy patria klasické merania 

dĺžok a uhlov prostredníctvom elektronických diaľkomerov alebo totálnych 

staníc. Medzi najzaujímavejšiu metódu patrí tachymetria. Prostredníctvom nej 

môžeme pri nasadení prístrojov s automatickou registráciou pri nameraných 

hodnotách získavať priamo súradnice podrobných bodov s kódovaním, ktoré je 

možné prebrať do GIS-u. Tachymetrické metódy sa využívajú najmä 

v oblastiach, kde je potrebné mapovať menšie oblasti, pri ktorých by nasadenie 

fotografického mapovania bolo neefektívne. 

Presnosť sa pohybuje v závislosti od oblasti na dm. 

 

- FOTOGRAMETRICKÉ metódy: Pri fotogrametrii sa nezískavajú dáta 

o tvare, rozmere a polohe objektu v priestore priamym meraním v teréne, ale 

prostredníctvom vyhodnotenia meračských snímkov. Pomocou digitálnych 

metód vyhodnotenia snímkov môžeme získať digitálne topografické 

a tematické mapy, ortofotomapy alebo digitálne modely terénu. 

Presnosť sa pohybuje od 0,1 do 0,3 metra. 

 

- GNSS metódy: Dnes veľmi používanou metódou pre rýchly zber dát v GIS je 

meranie prostredníctvom GNSS. V súčasnosti sa používa primárne systém 

GPS, doplnený o systém GLONASS. Prostredníctvom prijímača GNSS 

získavame zo známej polohy družíc aktuálne súradnice objektu v príslušnom 

súradnicovom systéme. Táto metóda sa využíva najmä v úlohách, pri ktorých 

treba zabezpečiť rýchly zber alebo aktualizáciu údajov s menšou presnosťou.  

Presnosť sa pohybuje od niekoľkých cm až do niekoľkých metrov v závislosti 

od kvality a výbavy prijímača. 
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- INÉ metódy: Medzi tieto patria napríklad meteorologické, geologické merania, 

miestne šetrenia v teréne prostredníctvom zákresov biotopov do topografických 

máp, prieskumy verejnej mienky, sčítanie obyvateľstva alebo vyhľadávanie 

podzemných inžinierskych sietí. 

 

3.4.2. Sekundárne metódy zberu údajov 

Sekundárny, resp. nepriamy zber údajov vychádza z údajov, ktoré sú už k dispozícii 

v spracovanej forme: 

- DIGITALIZÁCIA: Táto metóda patrí k jednej z najpoužívanejších metód 

v oblasti GIS a to z toho dôvodu, že aj v súčasnej dobe je ešte množstvo údajov 

na analógových mapách. Digitalizácia sa vykonáva prostredníctvom 

digitalizačného tabletu alebo priamo na obrazovke po naskenovaní 

a natransformovaní analógovej mapy. Pri manuálnej digitalizácii hrá podstatnú 

úlohu práve človek, ktorý rozpoznáva dôležitosť jednotlivých bodov, úsečiek 

a plôch. Vkladá do digitalizovaných údajov geometriu a topológiu ako aj 

popisné informácie. Obrovskou nevýhodou je vysoká pracnosť. Toto viedlo 

k vytvoreniu poloautomatických a automatických vektorizačných programov, 

ktoré sa však vzhľadom na svoje obmedzenia nedajú použiť pre každú mapu. 

 

- ZADÁVANIE alfanumerických údajov: Existuje množstvo údajov, ktoré je 

možné pre GIS použiť ako napr. zoznamy súradníc, štatistiky, formuláre atď. 

Tieto všetky údaje sa zadávajú väčšinou manuálne. Používa sa aj zber údajov 

priamo v teréne prostredníctvom poľných prenosných tabletov, či počítačov. 

[11] 

 

3.5. Ďalšie etapy tvorby a zavádzania GIS 

Po vyhotovení úvodnej štúdie, ktorá nám dá odpoveď na finančné náklady zriadenia 

GIS-u a voľbe metód pre zber dát potrebných do GIS-u je potrebné dané dáta v závislosti od 

spôsobu získavania spracovať, prostredníctvom GIS softwaru a vytvoriť systém, ktorý je 

našim cieľom. 

Spracované dáta môžeme ďalej využiť buď na vykonávanie analýz, ktoré hrajú 

dôležitú rolu pri rôznych aspektoch hospodárskej činnosti, prípadne vizualizovať a tým 

získané a spracované dáta na základe našich požiadaviek sprístupniť buď prostredníctvom 

desktopového GIS softwaru na miestnej a lokálnej úrovni, prípadne môžeme porozmýšľať 

o implementácii do online rozhrania, prostredníctvom ktorého môže náš finálny produkt 

využívať široká verejnosť, napr. prostredníctvom internetu. 
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4 ÚČEL VYTVORENIA GIS, VOĽBA 

SOFTWARU PRE GIS 

Po zadaní požiadavky miestnej samosprávy, ktorá mala riešiť efektívnu správu dát, 

máp a údajov v príslušnom katastrálnom území bolo potrebné zhromaždiť všetky dostupné 

a získateľné dáta, prípadne mapy. Po zhromaždení všetkých dát som musel zvážiť aj 

možnosť ich ďalšieho spracovania a podľa toho nájsť vhodné softwarové riešenie na 

vytvorenie GIS-u.  

Celý postup prác, spracovávanie dát, zber dát a tvorba samostatného GIS-u bol 

podmienený jednou základnou požiadavkou a to nízka finančná nákladnosť. V dnešnej dobe 

totiž nie je vo finančných kapacitách malých obcí vytvorenie lokálneho GIS-u, ktorý by 

obyvateľom a návštevníkom obce poskytoval komplexné informácie o obci. 

4.1. Popis územia a zadanie požiadavky 

Obec Horný Lieskov pre ktorý bol GIS budovaný je situovaná v Trenčianskom kraji 

v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta leží vzdušnou čiarou vzdialená približne 5 

km. Obec sa nachádza v jednej z dolín Strážovských vrchov s priemernou nadmorskou 

výškou 370 m.n.m.  

 

Obr. 6 Poloha a situovanie obce 
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Katastrálne územie obce sa rozprestiera na rozlohe 489 ha a v súčasnosti žije 

aktívne v obci 373 obyvateľov, čo predstavuje zhruba 76 obyvateľov na km2.  

 

Zadávateľom práce bol starosta obce Horný Lieskov, ktorý chcel pre svojich 

obyvateľov sprevádzkovať ucelený mapový portál, ktorý bude dostupný na webovej stránke 

obce a bude obyvateľom poskytovať údaje o obci. Základnou vrstvou na ktorom mal celý 

GIS obce stáť je vektorová katastrálna mapa obce dostupná z katastra nehnuteľností 

Slovenskej republiky. Do podkladu katastrálnej mapy obce mali byť zanesené existujúce 

vrstvy ako inžinierske siete, rôzne pasporty, prípadne existujúce mapové podklady. 

4.2. Kataster nehnuteľností a získanie údajov z KN 

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností v štáte. 

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, 

záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, 

ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy 

majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva 

trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. 

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, 

na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, 

na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu 

a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných 

kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území 

a prírodných výtvorov a budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. 

Obr. 7 Hranica katastrálneho územia obce 
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Operát katastra nehnuteľností je tvorený súborom geodetických informácii 

a súborom popisných informácii. 

4.2.1. Aktuálny stav KN 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je správcom 

Katastrálneho portálu, ktorý je verejnosti dostupný na webovej adrese: 

http://www.katasterportal.sk/kapor/i  

        Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať 

základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, katastrálneho 

odboru, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej 

korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe Zákona č. 346/2007 Z.z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o 

geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. ", ktorý ustanovuje bezodplatné 

poskytovanie informácií z Informačného systému katastra nehnuteľností všetkým subjektom 

prostredníctvom katastrálneho portálu. Katastrálny portál je aktualizovaný raz týždenne 

z údajov dodávaných príslušnými Okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi. Katastrálny 

portál je primárne určený pre občana. [12] 

Katastrálny portál umožňuje: 

- vyhľadávanie pomocou evidovaných identifikátorov v rozsahu údajov jedného 

katastrálneho územia 

- vyhľadávanie údajov pomocou grafického rozhrania 

- vyhľadávanie informácií o katastrálnom konaní 

- generovať PDF výstupy na základe výberu používateľa 

- generovať štatistiky o katastrálnych územiach 

 

 
Obr. 8 Ukážka katastrálneho portálu 

http://www.katasterportal.sk/kapor/i
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Katastrálny portál okrem týchto údajov umožňuje aj náhľad do katastrálnej mapy, 

prípadne do mapy určeného operátu prostredníctvom webovej internetovej adresy: 

http://195.28.70.134/kapor2/index.asp  

A až tu užívateľ nájde úskalia celého Katastrálneho portálu. Zobrazenie mapy je 

totiž podmienene vysokou špecifikáciou softwaru, doplnkov a rôznych iných pluginov, ktoré 

zabezpečujú zobrazenie a prehliadanie máp. V drvivej väčšine sa užívateľ pri prvom spustení 

dozvie nasledovný oznam: 

,, Pre zobrazenie mapy je potrebné používať prehliadač  

 Internet Explorer min. ver 6.0 alebo 

 Google Chrome s doplnkom IE Tab (emulator). Ten je dostupný na adrese 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-

tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi tvorcu 

uvedeného doplnku pre Google Chrome. Po úspešnom nainštalovaní a spustení 

doplnku IE Tab je potrebné zadať stránku Katastrálneho portálu v doplnku, 

prostredníctvom ktorého bude zobrazovaná grafická časť portálu 

V oboch prípadoch je potrebné mať nainštalovaný ActiveX komponent Autodesk 

MapGuide. V prípade, že inštalácia neprebehne automaticky, kliknite na tento odkaz a 

nainštalujte ho ručne.,, 

Predovšetkým informačne menej vyspelí užívatelia tak majú už prvotný problém 

so zobrazením mapy. Ak sa užívateľovi aj podarí načítať mapovú časť Katastrálneho portálu, 

tak celkové prostredie ovládania je veľmi zastarané. Najkritizovanejšou vecou je však to, že 

celý mapový portál tvorí len jedna jediná vrstva a to buď mapa parciel registra C alebo mapa 

parciel registra E. Vizuálne ide o spleť grafiky parciel. Mapovému portálu chýba 

interaktivita. Užívateľ si nemôže ako podklad nastaviť napríklad ortofotomapu alebo iný 

mapový podklad, aby sa vedel orientovať v obci a podľa toho zistiť polohu a situovanie 

hľadanej parcely. Taktiež nie je zabezpečené prepojenie s komplexnou databázou. Mapový 

portál vie vyhľadať parcelu, ale nevie zobraziť ďalšie informácie o danej parcele. 

A práve toto je hlavný dôvod tvorby mojej diplomovej práce a vytvorenie riešenia, 

ktoré prepojí údaje z KN a tzv. user-friendly prostredím ich zobrazí užívateľovi. 

 

Obr. 9 Ukážka grafickej časti portálu 

http://195.28.70.134/kapor2/index.asp
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd
http://195.28.70.134/kapor2/lib/MGControl65.EXE
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4.2.2. Súbor geodetických informácii (SGI) 

SGI tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy 

podrobného merania zmier, zoznamy súradníc, údaje o lomových bodov a ďalšia geodetická 

dokumentácia.  

Geodetický a kartografický ústav v Bratislave (GKÚ) v súbore SGI zabezpečuje 

správu katastrálnej mapy a mapy určeného operátu v digitálnej forme vo vektorovom alebo 

rastrovom tvare.  

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje 

všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území predmetom svojich hraníc do zobrazovacej 

roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla aj značkami druhov pozemkov. Ide 

o parcely registra C. Vektorová katastrálna mapa obsahuje vrstvy KATUZ, KLADPAR, 

LINIE, POPIS, TARCHY, ZAPPAR, ZNACKY, ZUOB, OBVODOKO, OBVODPPU. [14] 

Súbory vektorových katastrálnych máp vo výmennom formáte .VGI poskytuje 

GKÚ Bratislava a na žiadosť starostu obce Horný Lieskov ich poskytla. 

 

 

Mapou určeného operátu je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje parcely 

pôvodných pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra E. Ide 

o pozemky, ktoré nie sú v teréne zreteľné a ktoré sú väčšinou zlúčené do väčších celkov. 

Vektorová mapa určeného operátu obsahuje vrstvu UOV. 

Aj túto vektorovú mapu určeného operátu vo formáte .VGI obdržal na svoju žiadosť 

starosta obce pre potreby vytvorenia miestneho GIS. 

 

Obr. 10 Ukážka dodanej katastrálnej mapy obce vo formáte .vgi 
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4.2.3. Súbor popisných informácii (SPI) 

SPI tvoria údaje o: katastrálnych územiach, nehnuteľnostiach, právach k 

nehnuteľnostiam, vlastníkov a iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, 

zmenách v súbore SPI, sídelných a nesídelných názvov. 

Tieto údaje sú v rámci databázy SPI usporiadané do 9 databázových súborov: 

- Súbor parciel registra C 

- Súbor parciel registra E 

- Súbor stavieb 

- Súbor bytových a nebytových priestorov 

- Súbor vlastníkov 

- Súbor užívateľov 

- Súbor právnych vzťahov 

- Súbor listov vlastníctva 

- Súbor pôvodných katastrálnych území 

Geodetický a kartografický ústav v Bratislave poskytuje neredukované údaje zo 

súboru popisných informácií katastra nehnuteľností v rámci jednotlivých katastrálnych 

území Slovenskej republiky vo formáte .DBF alebo .FPU, prípadne redukované údaje na 

základe špecifických požiadaviek odberateľa. [13] 

Na základe požiadavky starostu obce poskytol GKÚ aj databázové súbory vo 

formáte DBF a FPU. Pre potreby vytvorenie GIS-u boli použité súbory vo formáte .DBF. 

 

Obr. 11 Ukážka dodanej mapy určeného operátu obce vo formáte .vgi 
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4.2.4. Interoperabilita dát katastra 

Ako už bolo spomínané, tak nový GIS mal byť postavený primárne na základe 

údajov z katastra. Ten už svoj vlastný informačný systém spravuje, avšak pre mnohých 

užívateľov je vo veľmi neprehľadnom stave, obzvlášť ak ho porovnáme s krajinami V4. Na 

Slovensku tak v posledných rokoch dochádza k budovaniu lokálnych informačných 

systémov, ktoré verejnosti majú údaje z katastra nehnuteľností pre konkrétnu lokalitu spraviť 

interaktívnejšie a prehľadnejšie. 

Pri využívaní dát z katastra nehnuteľností napríklad do vytvorenia spomínaného 

GIS-u je potrebné urobiť niekoľko úkonov na prevod formátov. Mnohé GIS riešenia dokážu 

celkom jednoducho zvládnuť konverziu databázových tabuliek. S formátom .DBF dokáže 

väčšina GIS softwarov pracovať, nakoľko ide o jeden z povinných pomocných súborov, 

ktorý zabezpečuje väzbu medzi grafickou časťou a databázovou tabuľkou. Problémom je 

však súbor .VGI v ktorom bola dodaná katastrálna mapa a mapa určeného operátu. Súbor 

.VGI je totiž výmenný formát vektorových máp katastra, ktorý má podobu textového súboru 

a vychádza z textového formátu výkresov grafického systému Kokeš.  

Ide teda o nejaký druh národného formátu, ktorý treba asociovať do nejakého 

jednoduchého dátového formátu pre ukladanie priestorových dát. Ako bude vysvetlené 

a popísané v kapitole 5, v tomto konkrétnom prípade bude potrebné zabezpečiť konverziu 

.VGI súboru do súboru .SHP. 

 

Obr. 12 Ukážka dodaného nespracovaného súboru vo formáte. DBF 
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4.3. Voľba zariadenia a softwaru pre zber dát 

Po obdržaní a dodaní máp a dát GKÚ, ktoré mali tvoriť základ nového GIS-u bolo 

potrebné racionálne pouvažovať nad tým o aké ďalšie dáta by bolo vhodné nový GIS obce 

doplniť, tak aby priniesol komplexnejšie informácie o katastrálnom území.  

V obci existuje množstvo pasportov, ktoré boli vyhotovené príslušnými správcami 

inžinierskych sietí. Nie všetky sa však podarilo získať. Problém so získavaním dát od 

správcov inžinierskych sietí bol v tom, že na strane správcu inžinierskych sietí nebola ochota 

dáta a priebeh vedení poskytnúť, prípadne boli poskytnuté, avšak nebolo ich možné verejne 

prezentovať pre potreby GIS-u. So starostom padol návrh, že by sme do nového mapového 

portálu obce mohli zakresliť priebeh nadzemného elektrického vedenia, prípadne 

umiestnenie rozhlasových ampliónov. Priebeh týchto inžinierskych sietí však nebolo možné 

získať a preto som sa rozhodol, že si tieto pasporty zameriam. 

4.3.1. Mobilné geoinformačné technológie 

Mobilné geoinformačné technológie alebo ako sa im skrátené nazýva MGIT sú 

v súčasnosti veľmi rozšírené a populárne prostriedky pre rýchly zber a prácu s priestorovými 

geodátami. V porovnaní s inými, napr. geodetickými metódami pre zber dát sú MGIT 

vhodné v prípadoch ak nie je požadovaná vysoká presnosť, ale skôr rýchly zber dát. Toto 

bol aj môj prípad. GIS obce nemal slúžiť ako systém pre správu inžinierskych sietí, ale ako 

informačný mapový portál. Je teda nepodstatným faktom údaj o presnej polohe objektu, 

napr. stĺpu verejného osvetlenia s presnosťou na cm. Pre potreby GIS postačovala presnosť 

v decimetroch, ojedinele aj v metroch. Podstatným faktom bolo, či sa na danom pozemku 

nachádza vôbec nejaké vedenie, v akom tvare a v akej približnej polohe je.  

MGIT okrem rýchlo zberu dát umožňujú aj ich rýchlu editáciu, prípadne 

automatizované grafické vykreslenie týchto dát. Pri náročnejších činnostiach umožňujú aj 

pokročilejšiu prácu s dátami ako je ich vyhodnotenie, či analýza priamo v teréne. [2] 

4.3.2. Mobilná jednotka pre zber dát 

Mobilná jednotka GIS patrí k najzákladnejšiemu hardwaru potrebného pre prácu 

s geodátami. Ich veľkou výhodou je predovšetkým pomerne nízka hmotnosť v porovnaní 

s ich širokými ponúkanými vlastnosťami.  Preto aj najzákladnejšou činnosťou je zber dát 

priamo v teréne prostredníctvom týchto zariadení. 

Ide vlastne o zariadenie, ktoré pripomína mobilný počítač. Na tomto mobilnom 

počítači beží samotný operačný systém do ktorého možno nainštalovať rôzne programy. 

Toto zariadenie má v sebe GSM, prípadne GPS modul. Toto zariadenie však možno pripojiť 

aj k iným externým GPS prijímačom, napr. tým geodetickým v prípade ak vyžadujeme 

väčšiu presnosť.  
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Postačuje však samotné zariadenie a vzájomná komunikácia GSM a GPS modulu. 

GSM modul sa totiž využíva pre hrubú lokalizáciu v priestore prostredníctvom vysielačov 

mobilných operátorov. GPS modul sa potom využíva pre spresnenie polohy v teréne. Ich 

vzájomná spolupráca zabezpečuje rýchle, takmer okamžité získanie polohy. Na základe 

lokácie v teréne potom môžeme zbierať priestorové dáta spoločne s rôznymi atribútovými 

vlastnosťami. Takto zozbierané dáta však nie sú konečným produktom. V rámci post-

processingu je potrebné dáta v kancelárii upraviť a spracovať. 

Tieto mobilné jednotky však môžu mať v sebe integrovaný aj modul pre bezdrôtovú 

komunikáciu. Prostredníctvom tohto modulu môže jednotka komunikovať so servermi on-

line alebo formou dávkového prenosu. Pre zrýchlenie činnosti zberu a spracovania dát, tak 

na jednej strane priamo v teréne môže byť človek, ktorý dáta zbiera a jeho zariadenie 

priebežne online komunikuje s pracovnou stanicou, kde sedí druhý pracovník, ktorý môže 

tieto zozbierané dáta ihneď vyhodnocovať, prípadne analyzovať. [3] 

4.3.3. Použité zariadenie pre zber dát 

Na zameranie pasportov v obci som použil prístroj od firmy Trimble a to JUNO 

3D. Tento prístroj je veľmi šikovný pomocník pre hromadný zber geodát do GIS. Ide vlastne 

o PDA zariadenie, ktorého systém beží na platforme Windows a obsahuje množstvo 

modulov pre lokalizáciu a komunikáciu so servermi. Naviac toto zariadenie obsahuje aj 

GSM modul, vďaka čomu je možné telefonovať. 

   Obr. 13 Zariadenie MGIT možno pripojiť k externému prijímaču GNSS pre spresnenie 
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  Zariadenie JUNO 3D má 8,9 cm veľký dotykový displej s vysokou odolnosťou 

proti pádu a vode s certifikáciou IP54. Prístroj dokáže pracovať pri teplotnom rozsahu od      

-20°C až do +60°C. Obsahuje integrovaný 3.75 G modem, ktorý slúži práve pre online 

komunikáciu so serverom a celé zariadenie pracuje na platforme Windows Embedded 6.5. 

Je tak možné do neho doinštalovať akýkoľvek software, ktorý je vyvinutý na tejto platforme 

Windows a užívateľovi je tak umožnená akákoľvek práca, nielen pre prácu s geodátami. [16] 

Bližšie technické špecifikácie sú uvedené v tabuľke I. 

Tab. I. Technická špecifikácia zariadenia Trimble JUNO 3D 

Rozměry: Kanály:

Váha: Realtime:

Procesor: Studený start:

Ram:

Baterie: Displej:

Bluetooth/Wifi

Teplota: Data: 

Vlhkost: Kamera:

Pád: Rozšíření:

256 MB

Fyzické specifikace

138 x 79 x 31 mm

0,31 kg

Samsung 800 MHz

GPS

12 (L1 frekvence)

SBAS - EGNOS

do 30 sekund

Vstup/výstup

3060 mAh - Li-Ion

Odolnost:

-20 až +60°C

do 95%

do 1,2 m na beton microSD Card slot

5 Mpix

Bluetooth

BT: v2.0 / 802.11 b/g

8,9 cm (240x320) QVGA

 

Medzi najzákladnejšou prednosťou tohto zariadenia však patrí vysoko citlivý GPS 

prijímač, ktorý súčasne komunikuje s GSM modulom. Tento prístroj je tak vhodný aj do 

toho najtvrdšieho prostredia ako les, hustá zástavba alebo rozsiahlejšie členitejšie oblasti. 

Obr. 14 Zariadenie Trimble Juno 3D použité pre zber dát 
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Tento GPS prijímač totiž pre spresnenie polohy využíva službu SBAS (Satellite Based 

Augmentation Systems). Ide o všeobecný názov pre systém, ktorý je zložený z niekoľkých 

pozemných monitorovacích zariadení. Tieto pozemné monitorovacie zariadenia 

vyhodnocujú aktuálny stav kozmického segmentu GNSS a vplyv ionosféry. Systém 

vypočítava korekcie a dáta odosiela prostredníctvom geostacionárnych družíc 

k používateľom zariadení s podporou SBAS. Systémov SBAS je po svete niekoľko. 

V Európy sa buduje a už je postupne aj v prevádzke služba EGNOS. 

Služba EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) zlepšuje 

vlastnosti príjmu systému GPS v Európe. Považuje sa ako predstupeň pre GNSS Galileo 

a preto je systém v testovacej prevádzke bez garantovanej dostupnosti. Prevádzkovateľom 

systému je Európska kozmická agentúra (ESA) a skladá sa z 34 pozemných monitorovacích 

staníc a troch geostacionárnych komerčných družíc. Tieto družice vysielajú korekčné dáta 

používateľovi na rovnakej frekvencii ako GPS L1, teda na 1574,42 MHz rýchlosťou 500 

bps. 

Pozemné stanice získavajú korekčné dáta charakteristické pre územie Európy. 

Hlavnými prínosmi sú dáta pre presnejšie určenie polohy a včasné varovanie pre prípad 

poruchy niektorej z družíc GPS. Ide o korekcie ako: 

- Informácia o integrite systému GPS 

- Dlhodobé odchýlky družíc od ich predpokladaných dráh 

- Dlhodobé a krátkodobé odchýlky atómových hodín družíc 

- Parametre pre ionosferický model 

- Almanach a navigačná správa EGNOS družice. [5] [17] 

 

Obr. 15 Rozmiestnenie monitorovacích staníc EGNOS 
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4.3.4. Použitý software pre zameranie 

Pre účely zamerania pasportov som v zariadení JUNO 3D použil software ArcPad. 

Tento software som sa rozhodol preto, pretože zabezpečuje výbornú kompatibilitu medzi 

PDA a desktopom. Zozbierané dáta nebolo potrebné nijako upravovať a konvertovať a dali 

sa veľmi rýchlo použiť v desktopovom software v ktorom som neskôr spracovával GIS. 

ArcPad je súčasťou balíka ArcGIS od firmy ESRI. Tento software je určený pre 

mapovanie v terénu s určitým hardwarom, ktorý podporuje Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 

alebo 6.5. ArcPad poskytuje pracovníkom v teréne prístup do databáze, nástrojom 

k mapovaniu, GIS integrácii GPS a to všetko pomocou príručných počítačov a mobilných 

prístrojov. Zber dát pomocou softwaru ArcPad je rýchly a jednoduchý, čo zlepšuje 

dostupnosť dát zozbieraných v teréne a ich využitiu ku kontrolám správnosti v databáze. 

Veľkou výhodou ArcPadu je to, že umožňuje vykonávať revíziu údajov priamo v teréne 

a preto nájde uplatnenie všade tam, kde je nutné dáta často aktualizovať. Užívateľ môže 

vyhotovovať priamo v teréne nové databázy, ktoré môže následne synchronizovať 

s centrálnou databázou.  

Software ArcPad umožňuje: 

- Vykonávať presný zber dát spolu s ich validáciou 

- Integrovať GPS, diaľkomer a digitálny fotoaparát do procesu zberu GIS dát 

- Zdieľať centrálne uložené dáta pre terénnych pracovníkov pre účely 

aktualizácie a procesu rozhodovania 

- Zvyšovať produktivitu zberu údajov a zvyšovať presnosť a aktuálnosť GIS 

databázy. [18] 

 

Obr. 14 Ukážka používateľského rozhrania ArcPad 
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4.4. ArcMap 

Základným softwarom pre vyhotovenie GIS-u obce bol program ArcMap, ktorý je 

súčasťou balíčka ArcGIS od firmy ESRI. ArcMap je hlavným komponentom programového 

balíka od ESRI a slúži na vytváranie, editáciu, prezeranie, dotazovanie a analyzovanie 

geografických dát. Software taktiež umožňuje tvorbu máp a ich tlač. ArcMap bol hlavným 

softwarom pre vytvorenie GIS. Umožnil editáciu prvkov a databáz, ich selekciu, vytvorenie 

nových vrstiev a taktiež umožnil export finálnych dát pre online publikovanie.  

4.4.1. Hlavné vlastnosti programu 

Manažment geografických dát: 

Tento program s podporou viac ako 

70 dátových formátov umožňuje 

rýchlo a jednoducho integrovať 

všetky typy dát pre vizualizáciu 

a analýzu. Rozsiahly súbor 

geografických a tabuľkových dát 

v kombinácii s použitými nástrojmi 

umožňuje prechádzať a vyhľadávať geografické informácie alebo vytvárať a spravovať 

schémy z geodatabázy. 

Priestorová analýza: Program obsahuje stovky nástrojov v katalógu, ktoré umožňujú 

jednoduché aj rozsiahle analýzy. 

Tieto nástroje umožňujú 

automatizovať mnohé z GIS úloh. 

Prostredníctvom vybraných 

nástrojov, ktoré obsahuje ArcMap sa 

môžeme veľmi rýchlo dotazovať na 

databázu otázkami ako: Kde je aká 

hustota obyvateľstva alebo ktoré oblasti zaplaví ak sa hladina rieky zdvihne o meter ? 

Mapovanie a vizualizácia: Program pomerne efektívne a jednoducho umožňuje vytvárať 

ľubovoľné a kvalitné 

mapy. ArcMap obsahuje 

rozsiahlu knižnicu 

symbolov a nástrojov pre 

vytvorenie 

profesionálnych máp, 

ktoré môžeme buď 

exportovať alebo priamo tlačiť. ArcMap však umožňuje aj export vyhotovených analýz, 

spracovaných dát alebo máp, ktoré môžeme využiť pre ďalšie spracovanie. [19] 
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5 ZBER A SPRACOVANIE DÁT, EXPORT 

SÚBOROV PRE GIS 

Po voľbe hardwaru, prostredníctvom ktorého budem potrebné zvyšné dáta zbierať 

a softwaru, ktorý mi umožní zber a spracovanie dát som mohol pristúpiť k praktickej 

realizácii. Počas vytvárania výslednej práce som však narazil na niekoľko komplikácii. Tie 

sa vyskytli predovšetkým pri spracovaní dát z katastra nehnuteľností a bolo preto potrebné 

vytvoriť vlastné riešenie. Komplikácie nastali aj pri importe dát, ktoré už v obci boli 

dostupné, len ich bolo potrebné dostať do softwaru na vytvorenie GIS-u. Tieto prekážky 

však voľbou vhodného softwaru bolo možné prekonať. 

5.1. Príprava pred zameraním pasportov 

Spoločne so starostom bolo dohodnuté, že v obci zameriam priebeh elektrického 

vedenia, umiestnenie elektrických zariadení a rozhlasových ampliónov. 

Podobne ako v mnohých iných odvetviach aj tu obzvlášť je kladený veľký dôraz na 

prípravu pred samotným zameraním pasportov. Ide o najdôležitejšiu etapu celého zamerania, 

pretože bez dôkladnej prípravy dát a správneho nastavenia mobilnej geoinformačnej 

jednotky v mojom prípade zariadenia JUNO 3D a softwaru ArcPad mohlo dôjsť k veľkým 

nepresnostiam, respektíve celkovo zlému zberu dát a následná editácia mohla byť 

komplikovaná. Komplexné a precízne nastavenia sa odzrkadlia v rýchlom zbere dát a najmä 

vytváraniu atribútovej tabuľky dát, ktorá sa následne dá jednoducho editovať a ďalej 

spracovávať. 

5.1.1. Príprava vrstiev v programe ArcPad 

Software ArcPad má nielen svoju mobilnú verziu určenú pre Windows Mobile, ale 

aj svoju desktopovú verziu pre OS Windows. Obsahovo sú tieto dve verzie rovnaké. Mierny 

rozdiel je len vo vizuálnej stránke, čo je však pomerne pochopiteľné, keďže iné rozlíšenie sa 

vyžaduje pri práci na počítači a iné pri práci prostredníctvom malého mobilného zariadenia. 

Nastavenie prebehlo samozrejme v desktopovej verzii.  

Po vytvorení zákazky v programe ArcPad bolo najskôr potrebné importovať nejakú 

podkladovú mapu. Samotné okno programu je totiž prázdne a v prípade ak si aj nastavím 

pomocou symbolov vizuálnu interpretáciu zbieraných dát, tak to by bolo pre mňa veľmi 

neefektívne, nakoľko by som nevedel, ktoré objekty v teréne máp zamerané a ktoré mi ešte 

chýbajú. Zariadenie JUNO 3D spoločne so softwarom ArcPad umožňujú aj určenie polohy, 

avšak aby som sa vedel lokalizovať a pohybovať v danom priestore, tak je bolo potrebné 

importovať nejakú základnú mapu.  
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Podkladová mapa sa dá importovať priamo prostredníctvom ponúkaných máp 

firmy ESRI alebo prostredníctvom WMS serverov. Ja som sa však rozhodol, že pre môj 

prípad bude najideálnejšie ako si naimportujem ako podklad ortofotomapu obce Horný 

Lieskov. Na základe požiadavky firme EUROSENSE mi boli poskytnuté ortofotosnímky, 

ktoré zachytávali potrebnú lokalitu. Poskytnuté boli 4 ortofotosnímky v mierke 1:5000 

z roku 2006. Tieto štyri snímky som následne mozaikoval do jednej snímky, pre efektívnu 

správu len s jedným, namiesto štyroch súborov. 

 

Ešte po spustení ArcPadu a následnom importe ortofotosnímok, treba pripomenúť, 

že bolo definované kartografické zobrazenie celého projektu. Ortofotosnímky už boli 

nositeľom projekčného súboru, a tak sa počas importu nastavilo kartografické zobrazenie na 

S-JTSK_Krovak_East_North.  

Po nakonfigurovaní kartografického zobrazenia a importe ortofotosnímok som 

následne mohol pokračovať vytvorím nových Shapefilov, čo sú súbory ESRI, ktoré 

umožňujú nielen zaznamenávať zbierané dáta, ale k vrstve umožňujú pridať aj rôzne 

tematické zložky, prípadne rovno databázovú zložku vytvárať. 

Prostredníctvom nástroja pre vytvorenie nového Shapefilu som vytvoril tri vrstvy 

a to vrstvu Elektrina.shp, Rozhlas.shp a Body_zaujmu.shp. Dátový typ oboch vrstiev som 

nastavil na Point, čiže bod, nakoľko som potreboval merať konkrétne objekty ako elektrické 

stĺpy alebo rozhlasové amplióny. Ako som sa už zmienil, tak shapefile umožňuje aj iné 

dátové typy ako línia, či plocha.  

Vytvorené Shapefiles však boli len hrubé súbory. Na to aby som pri mapovaní 

mohol k jednotlivých objektom pripisovať ich vlastnosti, teda či sa jedná len o elektrický 

stĺp alebo je na ňom umiestnená aj lampa som musel vytvoriť formulárové rozhranie nad 

tématickou zložkou tohto súboru, tzv. Rýchly formulár. Tento formulár umožňuje 

Obr. 17 Import ortofotosnímok do programu ArcPad 
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kontrolovať zapisovaný obsah do tematickej zložky súboru. Po zameraní určitého objektu 

som tak mohol priradiť informáciu o tomto objekte, čo sa spoločne s geometrickou polohou 

objektu zaznamenalo do atribútovej tabuľky súboru Shapefile. 

Následne som vo vlastnostiach vrstvy nastavil grafickú interpretáciu pomocou 

symbolov, aby som v teréne rozlíšil druh objektu. Vytvorené som tak mal 3 Shapefiles 

- Body_zaujmu.shp: Umiestnenie významných objektov v obci 

- Rozhlas.shp: Umiestnenie rozhlasových ampliónov 

- Elektrina.shp: Umiestnenie elektrických stĺpov 

 

5.1.2. Konfigurácia GPS prijímača 

Vytvorené Shapefiles, ktoré boli aj nastavené v správnom kartografickom 

zobrazení a nastavená bola aj ich vizualizácia počas merania som mal. Poslednou časťou 

nastavenia bolo nastavenie prijímača GPS. 

V nastavení GPS som však potreboval správne nastaviť len niektoré položky. Bolo 

potrebné nastaviť protokol a komunikačný port zariadenia k integrovanému GPS prijímaču. 

Podstatou časťou bola konfigurácia toho čo chcem a akým spôsobom chcem mapovať. 

Keďže som mal nastavený všetky Shapefiles ako point, tak bolo potrebné nastaviť s akou 

precíznosťou chcem body ukladať. Rozhodol som sa, že jednotlivé objekty chcem aby mi 

ukladalo vždy z priemeru 10 meraní. Nastavil som preto priemerovanie z 10 bodov.  

Poslednou časťou nastavenia bola kvalita PDOP. PDOP som nastavil na 5. 

V prípade teda, ak by podmienky kvality neboli splnené, tak zariadenie informovalo, že 

požadované mapovanie nie je v dostatočnej kvalite a body zariadenie zameriavalo dovtedy, 

pokiaľ nebolo určených 10 bodov s kvalitou PDOP menšou ako 5.  

 

Obr. 18 Grafická interpretácia objektov pomocou symboliky 

Obr. 19 Konfigurácia nastavení GPS 
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5.2. Zameranie pasportov 

Po nakonfigurovaní vrstiev a nastavení v programe ArcPad stačilo súbory uložiť 

a prostredníctvom USB kábla preniesť celý obsah zložky do zariadenia JUNO. Následne 

priamo v teréne som spustil zariadenie, naštartoval program ArcPad, otvoril všetky 

Shapefiles, ortofotomapu a v nastaveniach som aktivoval GPS. Zariadenia začalo 

komunikovať s GPS prijímačom. Po cca. 5 minútach prístroj už mal určenú moju polohu 

s požadovanou kvalitou a mohol som sa pustiť do zamerania potrebných pasportov. 

Samotné zameranie prebehlo dňa 5.4.2015. Zameriaval som súčasne elektrické 

stĺpy a rozhlas. Postup bol taký, že som zariadenie priložil na daný stĺp, vybral vrstvu do 

ktorej chcem bod uložiť a potvrdil mapovanie. Zariadenie určilo 10 polôh z ktorých urobilo 

priemer. Po spriemerovaní ma dotazovalo na zápis pomocou rýchleho formulára do 

atribútovej tabuľky. V prípade ak sa jednalo o stĺp, tak som nepriradil žiaden atribút, pokiaľ 

išlo o lampu, tak bod bol nositeľom atribútu ,,svetlo,,. V danej lokalite sa mi priamo podarilo 

zamerať všetky stĺpy a rozhlasové amplióny. V prípade ak by to nebolo možné, tak som 

pomocou jednoduchého nástroja mohol daný bod odsadiť o určitú dĺžku zvoleným smerom. 

Na záver boli spoločne so starostom na základe ortofotomapy identifikované 

významné objekty v obci, ktoré som si uložil taktiež do vrstvy. 

Po zameraní stačilo len pozastaviť mapovanie a vypnúť prijímač. Po návrate 

z terénu stačilo zložku do ktorej prebiehalo mapovanie opäť prostredníctvom USB rozhrania 

preniesť zo zariadenia do počítača a mal som tak Shapefiles, ktoré už neboli prázdne 

a obsahovali zamerané objekty. 

 

Obr. 20 Takto vyzerali objekty po zameraní v programe ArcPad 
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Po zameraní bodov elektrickej siete som program ArcPad prepol na ruční režim 

a manuálne som spájal jednotlivé body, tak ako bolo situované elektrické vedenie, čím som 

vytvoril kostru nadzemnej elektrickej siete v obci. 

Po importovaní vrstiev Shapefiles som dané prvky mohol pomocou symboliky 

editovať priamo v programe ArcMap. Nakoľko však v tomto prípade nebolo účelom vytvoriť 

desktopový GIS, ktorý by bolo možné využívať len v offline režime a len pre užívateľov, 

ktorý majú nainštalovaný program ArcMap, resp. akýkoľvek software pre prácu so súborom 

Shapefile, ale online GIS, tak som editáciu prvkov vykonal až následne pri budovaní online 

GIS-u o ktorom sa zmienim v ďalšej kapitole. 

5.3. Úprava a spracovanie dát z katastra nehnuteľností 

Táto časť vyhotovovania mojej diplomovej práce patrila k najnáročnejším, nakoľko 

v súčasnosti je málo riešení, ktoré umožňujú prevod  a spracovanie dát katastra 

nehnuteľností, ktoré sú vo výmennom formáte .VGI do vrstvy .SHP, čiže Shapefile. Po 

hľadaní sa mi však podarilo nájsť výborný plugin pre konverziu. Oveľa komplikovanejšie 

však bolo spracovanie dát zo súboru SPI do podoby, aby sa dala spracovávať v GIS-e a aby 

bola zabezpečená prepojenosť medzi kresbou a databázou. 

5.3.1. Spracovanie súboru geodetických informácií  

Kataster nehnuteľností poskytol starostovi spomínané dva grafické súbory. Išlo 

k katastrálnu mapu, ktorá obsahuje parcely z registra C, súbor mal názov: 

KN818402_3_2_I.vgi a mapu určeného operátu, ktorá obsahuje parcely z registra E 

a v danom katastrálnom území mala názov: KN818402.vgi. Tieto .VGI súbory sú 

vyhotovené podľa smernice GKÚ.  

Prvým krokom, aby som s danými súbormi .VGI mohol pracovať, bola konverzia 

do súboru .SHP. Ing. Milan Olejár, ktorý pracuje v Štátnej ochrane prírody Slovenskej 

republiky vytvoril bezplatný plugin, pre software Quantum GIS. Ja som sa však rozhodol 

pracovať s programom ArcMap do ktorého tento plugin nie je možné doinštalovať, takže 

som musel pre konverziu nainštalovať aj program Quantum GIS. Ten je pomerne obľúbený, 

nakoľko ide o bezplatný program, ktorý je vytváraný nadšencami GIS-ov. Po nainštalovaní 

Quantum GIS som doinštaloval priamo z ponuky dostupných rozšírení plugin s názvom 

Vgi2Shp. 

Zásuvný modul Vgi2Shp slúži na konverziu formátu .VGI, špecifikovaného v 

"Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 26.4.1993 

č.3-875/1993" do formátu SHP, popísaného v "ESRI Shapefile Technical Description" a 

vydaného spoločnosťou ESRI, Inc. v roku 1998. 

Konverzia bola pomerne jednoduchá. Stačilo vybrať zdrojovú cestu k súboru .VGI 

a po spustení konverzie sa v tej istej zložke vytvorilo množstvo súborov pridružených 
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k súboru Shapefile. Samotná katastrálna mapa vo formáte .VGI totiž obsahuje niekoľko 

vrstiev z ktorých sa vytvorili samostatné vrstvy Shapefiles a to: 

- Vrstva KATUZ: Hranica katastrálneho územia 

- Vrstva KLADPAR: Vrstva parciel 

- Vrstva POPIS: Obsahujúca textové elementy mapy 

- Vrstva TARCHY: Obsahujúca bremená 

- Vrstva ZAPPAR: Prizlučenie k vrstve nehnuteľností KLADPAR 

- Vrstva ZNACKY: Obsahujúca značky druhov pozemkov 

- Vrstva ZUOB: Vrstva zastavaného územia obce 

Shapefile je jednoduchý dátový formát pre ukladanie priestorových dát vyvinutý 

spoločnosťou ESRI. Je to vlastne vzájomné spojenie geodát a ich atribútov. Jeden súbor 

Shapefile obvykle reprezentuje jeden typ mapového prvku, napr. cesta, jazero. Shapefile je 

však pevne naviazaný aj na ďalšie súbory. Týmto súborom hovoríme pomocné a je ich 

niekoľko druhov: 

POVINNÉ: 

- .shp – samotný hlavný súbor s geodátami 

- .shx – indexový súbor 

- .dbf – súbor s atribútmi, resp. popisné dáta 

NEPOVINNÉ 

- .prj – zdrojový súradnicový systém 

- .cpg – špecifikuje kódovanie v .dbf súbore 

A tak konvertor vytvoril vytvoril niekoľko súborov: 

 

 

Obr. 21 Skonvertovaný súbor formátu .VGI do Shapefiles 
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Veľmi podobne som skonvertoval aj mapu určeného operátu, teda parcely registra 

E. Tu sa však nachádzala len jedna vrstva a tak aj súbor Shapefile bol iba jeden.  

Po konverzii som tak mal pripravený a spracovaný súbor geodetických informácií, 

ktorý som mohol priamo otvoriť v programoch ArcGIS.  

Dôležitým súborom pre ďalšiu prácu je súbor, ktorý obsahuje parcely registra C, 

teda vrstva KLADPAR. Súbor s názvom a s formátom .shp KN818402_3_2_I_kladpar.shp 

obsahoval kresbu, teda katastrálnu mapu, ktorá mala svoje atribúty v súbore 

KN818402_3_2_I_kladpar.dbf. Súbory vo formáte DBF je možné otvoriť v programoch, 

ktoré podporujú tento formát. Ja som využil program DBF Commander, ktorý sa dá zadarmo 

stiahnuť a zobrazuje prezeranie aj editáciu dát. Po otvorení mal tento súbor nasledovnú 

štruktúru: 

 

Ako vidieť, tak súbor obsahuje celkovo 6 stĺpcov. 

- Objekt: ide o identifikátor, ktorý zabezpečuje spojenie medzi kresbou 

a databázou 

- Vrstva: príslušnosť do vrstvy 

- Parcis: ide o jedinečný identifikátor parcely zložený z parcelného čísla 

- CPA: ide taktiež o parcelné číslo v tvare tzv. aliasu 

- Parcela: parcelné číslo 

- Vymera_m2: ide o geometrickú výmeru parcely z kresby 

Keďže som mal pripravenú kresbu, ktorá bola spojená s týmto súborom kladpar, 

tak na vytvorenie ucelenej vrstvy parciel registra C, použiteľnej do GIS-u som tento kladpar 

súbor potreboval rozšíriť, doplniť, resp. upraviť o ďalšie stĺpce s informáciami zo súboru 

popisných informácií.  

Obr. 22 Ukážka neupraveného súboru .DBF 
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5.3.2. Spracovanie súboru popisných informácií 

Kataster nehnuteľností poskytol starostovi taktiež súbory s obsahom súborov 

popisných informácií. Kataster poskytuje súbor informácií vo formáte .DBF a .FPU. Súbor 

vo formáte .DBF je však použiteľnejší pre vyhotovenie GIS-u, tak som sa rozhodol, že si 

vyberiem tento formát. 

Zložka, ktorá bola poskytnutá z katastra nehnuteľností obsahuje tieto súbory: 

- bp818402: Nehnuteľnosti – popisné údaje o bytoch a nebytových priestoroch 

- cs818402: Nehnuteľnosti – popisné údaje o stavbách 

- ep818402: Nehnuteľnosti – popisné údaje o parcelách registra E 

- lv818402: Právne vzťahy – údaje o listoch vlastníctva 

- pa818402: Nehnuteľnosti – popisné údaje o parcelách registra C 

- pk818402: Nehnuteľnosti – pôvodné katastrálne územia 

- pv818402: Právne listiny – údaje o listinách 

- uz818402: Údaje o užívateľoch, nájomcoch.... ZRUŠENÁ tabuľka 

- vl818402: Údaje o vlastníkoch, správcoch, nájomcoch a iných oprávnených 

osôb z práv k nehnuteľnosti 

Každý tento súbor vo formáte .DBF obsahoval tabuľku s rôznymi údajmi. 

Kompletný popis stĺpcov a celkovej štruktúry súboru popisných informácií je uvedený 

v Prílohe č.1. 

Mojim cieľom bolo, aby každá parcela z registra C a E obsahovala nejaké vybrané 

a podstatné údaje zo súboru popisných informácií. Na základe dohovoru so starostom sme 

sa rozhodli, že ideálne by bolo, ak by každá parcela obsahovala údaje: číslo parcely, výmeru 

na základe údajov z SPI, druh pozemku, využitie pozemku, polohu pozemku, list vlastníctva, 

vlastníkov pozemku, súpisné číslo stavby a popis stavby. 

Bolo treba vymyslieť návrh toho ako automatizovane spracovať niekoľko vyššie 

vymenovaných .DBF súboru, ktoré sú nositeľom obsahu informácií SPI a tieto informácie 

priradiť k databáze grafickej vrstvy, ktorú reprezentuje .DBF súbor: 

KN818402_3_2_I_kladpar.dbf  

Jednoduchšie to môžem vyjadriť tak, že údaje z 9 .DBF súborov treba priradiť 

k jednému .DBF súboru s vrstvou KLADPAR. 

Toto bola zrejme najväčšia komplikácia, pretože žiaden verejne dostupný software 

túto možnosť neumožňuje a preto bolo potrebné vymyslieť vlastné riešenie. Keďže mám 

dlhoročné skúsenosti s vývojom webových stránok a s jednoduchým programovaním, tak 

som sa rozhodol, že vytvorím vlastný program, ktorý umožní vyselektovanie určitých 

stĺpcov zo súborov popisných informácií, následnú úpravu a priradenie do jedného .DBF 

súboru vrstvy kladpar. 

Na napísanie programu som použil sadu softwaru Visual Studio 2013 od 

spoločnosti Microsoft. Visual Studio je komplexné riešenie pre vývojárov a programátorov 
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na všetkých platformách spoločnosti Microsoft, vrátane telefónov, stolných počítačov, 

tabletov a serverov. Program bol písaný v programovacom jazyku C#. 

Medzi jednotlivými súbormi .DBF bolo potrebné nájsť stĺpce, ktoré by dané údaje 

identifikovali a na základe toho pridali nové dáta. Popisovať vývoj samotného kódu v jazyku 

C# v tejto textovej časti diplomovej práce nejdem, avšak záujemca môže nájsť kompletný 

zdrojový kód na CD v prílohe tejto diplomovej práce. Podstatné sú dva súbory: 

MainWindow.xaml popisuje grafické riešenie okna pre spracovanie a súbor 

MainWindow.xaml.cs obsahuje kód programu. Daný kód som okomentoval, takže je 

možné po otvorení v programe Visual Studio 2013 zistiť, čo ktorá časť kódu spracováva.  

 

Pre užívateľa a následne aj pre ďalšieho správcu GIS obce, ktorý bude aktualizovať 

SGI a SPI v pravidelných intervaloch je podstatný výsledný program a to program s názvom 

UpravaDBF.exe. Ako napovedá formát súboru ide o samotnú spustiteľnú aplikáciu pod 

operačným systémom. V prípade aktualizácie súboru KLADPAR, v mojom prípade 

KN818402_3_2_I_kladpar.dbf a doplnenie o ďalšie údaje zo súboru popisných informácií 

treba spustiť tento program a zadať cieľové súbory. Po stlačení príslušného tlačidla sa dané 

súbory spracujú a vytvorí sa .DBF súbor, ktorý bude obsahovať kompletné zvolené údaje 

z jednotlivých súborov SPI. Tento program je možné spustiť pre akékoľvek katastrálne 

územie. Podstatný je reťazec v názve súborov, ktorý musí byť totožný. Manuál popisu 

prevodu a úpravy štruktúry .DBF súborov prikladám v Prílohe č.2 

Obr. 23 Ukážka kódu a vyznačenie komentárov 
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5.3.3. Spracovanie existujúcich súborov do GIS-u 

Okrem zameraného pasportu elektriny ešte existovali v obci údaje, ktoré bolo 

možné použiť. Veľmi podstatou súčasťou takmer väčšiny GIS samospráv je územný plán 

obce. Ten som plánoval aj ja do GIS-u použiť, avšak starosta oznámil, že obec územný plán 

nevlastní, nakoľko počas predchádzajúceho vedenia obce došlo k jeho strate. Musel som sa 

preto poobzerať po ďalších údajov. Starosta obce získal od Považskej vodárenskej 

spoločnosti trasovanie vodovodného potrubia v obci vo formáte .DGN. 

Formát .DGN je základným formátom výkresov v produktoch firmy Bentley 

Systems, čo je anglická skratka od slova ,,design,,.  Tento formát sa používa v známom 

software Microstation. Program ArcMap však tento typ súboru nedokáže naimportovať 

a preto bolo potrebné opäť vykonať konverziu do formátu Shapefile. Program Microstation 

však v základnej verzii neumožňuje export do formátu Shapefile a preto bolo potrebné nájsť 

nejaké mierne komplikovanejšie riešenie. Formát .DGN som otvoril v programe 

Microstation a uložil do formátu .DWG, čo je formát firmy Autodesk. Tento súbor som 

otvoril v programe AutoCAD 2015 a vyexportoval priamo do formátu .SHP.  

Súbor .DWG program AutoCAD opäť rozdelil do niekoľkých Shapefiles podľa 

jednotlivých vrstiev a to body, čiary, polygóny a texty. Pre potreby GIS-u obce som 

potreboval priebeh vodovodného vedenia, čo bol súbor Shapefile nachádzajúci sa v zložke 

čiary. 

Okrem toho bol v obci k dispozícii .VGI súbor, ktorý obsahoval informačný systém 

miestneho cintorína. Tento IS obsahoval údaje o zosnulých, platnej nájomnej zmluve 

hrobového miesta a poplatok obci.  

 

 

Obr. 24 Ukážka vytvoreného programu pre úpravu súborov SPI vo formáte .DBF 
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Opäť však bolo potrebné tento .VGI súbor skonvertovať do súboru Shapefile. Tu 

bol však menší problém, nakoľko som nemohol použiť už zmieňovaný plugin Vgi2Shp, 

nakoľko tento .VGI súbor nebol špecifikovaný na základe smernice Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky pre tvorbu VKM.  

Od spoločnosti GEPRO, a.s. som si zažiadal o program Kokeš vo verzii 12, ktorý 

umožňuje export máp vo formáte .VGI do formátu Shapefile. Táto konverzia opäť vytvorila 

niekoľko ďalších súborov Shapefiles a to body, texty a línie. Pre moju potrebu postačoval 

súbor Shapefile s obsahom línie, ktorý obsahoval podstatné atribúty hrobového miesta. 

Nevýhoda GIS konverzie prostredníctvom pluginu Vgi2Shp sa však prejavila 

najmä v tom, že jednotlivé hrobové miesta nie je možné exportovať do polygónovej vrstvy. 

Pre užívateľa to potom znamená to, že informácie o hrobovom mieste sa mu v GIS aplikácii 

zobrazia až vtedy, keď klikne na konkrétnu líniu obvodu hrobového miesta. Nepostačuje tak 

typicky zaužívané kliknutie do stredu hrobového miesta. Nástroje GIS totiž neumožňujú, 

resp. to aktuálne mne ani môjmu konzultantovi nie je známe prevod jednej vrstvy do druhej 

v tomto prípade líniovú vrstvu do polygónovej.  

Ďalšie pasporty, respektíve iné dáta sa v obci nenachádzali. Starosta sa snaží získať 

pasporty aj od ďalších správcov inžinierskych sietí a dodatočne sa tak plánuje doplnenie 

GIS-u obce o tieto dáta. 

  

 

Obr. 25 Ukážka informačného systému cintorínu obce 
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6 VIZUALIZÁCIA A VYTVOREIE 

ONLINE RIEŠENIA PRE GIS 

Podklady pre vytvorenie GIS-u ako aj software pre úpravu som mal pripravený. 

Formáty Shapefile program ArcMap už dokáže veľmi ľahko otvoriť a v tomto programe ich 

môžem pripraviť do podoby podľa požiadaviek starostu obce. ArcMap je však desktopový 

program pre správu GIS, teda vyžaduje inštaláciu na konkrétnom zariadení a súbory .SHP. 

Ja som však potreboval nájsť riešenie ako GIS obce dostať do online sveta, tak aby si 

akýkoľvek užívateľ vedel spracované dáta zobraziť a prípadne ďalej editovať 

prostredníctvom svojho ľubovoľného internetového prehliadača www stránok. Medzi jednu 

z najnovších noviniek od spoločnosti ESRI je ArcGIS Online, ktorý práve toto umožňuje. 

6.1. Popis ArcGIS Online 

Trendom v poskytovaní online GIS služieb je zdieľanie geografických informácii 

a rôznych aplikačných riešení v globálnej mierke prostredníctvom internetu. Vďaka 

moderným technológiam je dnes možné priamo poskytovať webové služby GIS, či už sa 

jedná o jednoduché zobrazovanie geografických dát a práce s mapou, prípadne zložité 

analýzy spracovávané na servery na základe požiadaviek klientskej aplikácie. Toto všetko 

umožňuje nové riešenie od firmy ESRI. 

ArcGIS Online je GIS v cloude. Poskytuje najrôznejšie služby GIS v prostredí 

internetu, či sa jedná o úložné miesto, publikáciu mapových a geoprocessingových služieb 

alebo o tvorbu interaktívnych máp a aplikácií. Dôraz je kladený na jednoduchosť obsluhy 

a podporu efektívnej spolupráce užívateľov. ArcGIS Online je preto vhodnou cestou ako 

dáta a mapy sprístupniť širokej verejnosti.  

Hlavné výhody ArcGIS Online: 

- Jednoduchosť: Software je okamžite pripravený k použitiu prostredníctvom 

internetu na adrese www.arcgis.com. 

- Jednoduché zdieľanie: Mapy je možné vkladať na webové stránky a zdieľať 

prostredníctvom sociálnych sietí. 

- Prístup cez mobilné aplikácie: Cez mobily možno zobraziť verziu 

optimalizovanú pre malé rozlíšenie. 

- Dáta ihneď k dispozícii: ArcGIS Online ponúka rozsiahlu kolekciu 

podkladových máp a ortofotomáp. 

- Podpora spolupráce: ArcGIS Online je užívateľsky príjemným prostredím pre 

spoluprácu s kolegami. Je možné vytvárať verejné alebo uzavreté skupiny 

v ktorých môžu efektívne zdieľať mapy a ďalšie dáta. 

- Cloud: Dáta je možné presunúť do cloudu ESRI a zdieľať verejne alebo 

v uzavretej skupine. [20] 
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6.2. Zriadenie účtu ArcGIS Subscription 

ArcGIS online je pre osobné nekomerčné použitie zdarma. Organizácia, ktorá 

vytvára mapy a podklady by si však mala zabezpečiť ročné predplatné tzv. ArcGIS Online 

Subscription, ktorý poskytuje: 

- Zabezpečený priestor v cloudovom riešení ESRI 

- Nástroje pre tvorbu máp a priestorové analýzy 

- Nástroje pre publikáciu najrôznejších služieb známych z ArcGIS for Server 

- Veľmi kvalitné podkladové mapy (topografická mapa SR, dáta zo ZABAGED) 

- Rozsiahla knižnica šablón a aplikácii pre web aj mobil 

Cena ArcGIS Subscription závisí od mnohých faktorov ako objem predplatených 

dát na cloude, traffic užívateľov a požadované možnosti. Všetky služby sa spotrebovávajú 

z tzv. kreditov. Tie sa objednávajú pre účet konkrétnej organizácie. Správa GIS-u obce tak 

môže stáť od niekoľko jednotiek € až po stovky €. Pre malé obce je však toto najvhodnejší 

model ak potrebujú mať pripravené GIS riešenie pre občasnú príležitosť. Prevádzka GIS-u 

tak môže stáť len niekoľko € ročne. 

Počas vyhotovenia mojej diplomovej práce bolo využité predplatné Vysokej školy 

báňskej – Technickej univerzity v Ostrave na ktorom beží vytvorený GIS obce. V pláne je 

vytvorenie obecnej organizácie, kam je potom možné veľmi jednoducho cloudový GIS 

preniesť.  

Obr. 26 Ukážka hlavného okna ArcGIS Online 
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6.2.1. Vytvorenie účtu v ArcGIS Online 

Pre prácu v organizačnom ArcGIS Online je potrebné aby administrátor pozval do 

organizácie užívateľa. V mojom prípade som dostal pozvánku od administrátora školského 

ArcGIS Subscription, ktorým je p. Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.. Po obdržaní pozvánky na email 

je potrebné zaregistrovať sa na webe ArcGIS.com a následne je všetko pripravené na prácu 

v ArcGIS Online. 

Dôležité je v organizácii nastaviť správnu rolu. Nakoľko som potreboval úplnú 

správu v mojej školskej organizácii, tak mi boli pridelené práva vydavateľa. 

6.3. Prenos dát do ArcGIS Online 

Jednotlivé Shapefiles možno nahrať priamo z počítača cez môj zriadený účet na 

ArcGIS Online, pričom systém automaticky spracuje tieto súbory a zobrazí na mape. Je tu 

však obmedzenie a to v počte prvkov v súbore Shapefile, ktorých môže byť maximálne 1000. 

Ďalej sa môže vyskytnúť problém s kódovaním znakov v databázových tabuľkách súborov 

.DBF. S týmto problémom som sa stretol aj ja. ArcGIS Online totiž nekorektne spracováva 

diakritiku. Odstránenie problému je však pomerne  jednoduché.  

V desktopovom programe ArcMap stačí príslušnú vrstvu otvoriť a exportovať do 

tzv. Feature Class. Ide o špeciálnu úpravu jednoduchého súboru Shapefile. ArcMap do 

novovytvorených súborov Shapefiles pridá správny súbor, ktorý informuje o kódovaní 

a taktiež je možné potom v ArcGIS Online pracovať aj s viac ako 1000 prvkami.  

 

Obr. 27 Ukážka exportu Shapefile súboru 



Bc. Peter Minárik: Geografický informačný systém malé obce 

2015                                                                                                                                        51 

 

Tieto vytvorené Shapefiles treba následne zakomprimovať do formátu .ZIP 

a následne je možné tento Shapefiles pridať do ArcGIS Online. 

Import do cloudu ArcGIS Online je jednoduchý. Stačí zvoliť cestu k .ZIP súboru 

a server sa už postará o spracovanie. Následne je možné vytvoriť popis k danej vrstve, určiť 

práva a ďalšie nastavenia vrstvy.  

Takýmto spôsobom boli do môjho účtu na ArcGIS Online importované všetky 

pripravené vrstvy. 

 

6.4. Vytvorenie mapového GIS 

Po importe všetkých dát z lokálneho počítača a nastavení práv, popisu a ďalších 

možností v ArcGIS Online nasledovala posledná finálna fáza a to import súborov Shapefiles 

do mapy a vytvorenie ich symboliky. 

V záložke MAPY služby ArcGIS Online sa zobrazí prednastavene mapa Slovenskej 

republiky. Jednoduchým pridaním som vybral vrstvy, ktoré chcem do mapy importovať. 

ArcGIS Online ich správne projekčne umiestnil a umožnil mi nastaviť ich rôznu 

vizualizáciu. 

V prípade parciel registra C som sa rozhodol, že parcely od seba farebne odlíšim na 

základe druhu pozemku. Pri importe do mapy som tak vybral stĺpec z databázovej tabuľky 

Obr. 28 Možnosť editácie a nastavení vrstvy v prostredí ArcGIS Online 



Bc. Peter Minárik: Geografický informačný systém malé obce 

2015                                                                                                                                        52 

 

na základe ktorého chcem vrstvu vizualizovať a nastavil jednotlivým druhom pozemku ich 

farbu. Nastaviť som mohol aj rôzne ďalšie možnosti ako: konfigurácia vyskakovacieho 

okna, možnosť vytvorenia popiskov, možnosti zobrazenia vrstvy na základe mierky, 

implementácia vyhľadávacieho okna na základe výpisov z databázovej tabuľky.  

ArcGIS Online umožňuje rozsiahle možnosti editácie pripravených 

a importovaných súborov Shapefiles. Taktiež umožňuje množstvo ďalších možností ako je 

meranie vzdialeností na mape, meranie výmery, vyhľadávanie, tlač mapy, zmena 

podkladovej mapy a dokonca aj vlastnú editáciu prvkov pre vlastné potreby. Urbárske 

spoločenstvo si tak veľmi ľahko môže vyselektovať a graficky zobraziť svoje pozemky 

a prípadne si ich vytlačiť. 

 

 

 

Obr. 29 ArcGIS Online umožňuje rozsiahlu úpravu a zobrazenia vrstiev 
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6.5. Sprístupnenie mapového GIS pre verejnosť 

Po vytvorení symboliky, grafickej interpretácie jednotlivých vrstiev bolo potrebné 

pomenovať a uložiť novovzniknuté mapové GIS riešenie. Po uložení mapy stačilo umožniť 

zobrazenie vytvoreného GIS-u verejnosti a vygenerovať URL odkaz. Ten som následne 

vložil do skracovača URL a vytvoril som si vlastnú URL adresu.  

Následne starosta obce zabezpečil zverejnenie na webovej stránke obce Horný 

Lieskov. GIS obce Horný Lieskov je tak plne funkčný a je prístupný širokej verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 ArcGIS Online umožňuje rozsiahlu úpravu a zobrazenia vrstiev 

Obr. 31 Ukážka vytvoreného GIS-i obce 
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7 ZÁVER 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť funkčný Geografický informačný 

systém (GIS) malej obce a poukázať na to, že v prípade spojenia viacerých znalostí, ktoré 

som nadobudol počas štúdia na vysokej škole v odbore Inženýrska geodézie vo viacerých 

predmetoch je možné s týmito znalosťami navrhnúť aj vlastné GIS riešenie pre malé 

samosprávy, ktoré v súčasnosti nemajú dostatok finančných zdrojov, aby mohli investovať 

do vybudovania rozsiahlého GIS riešenia.  

GIS sa stáva v dnešnej modernej dobe bežnou súčasťou každého z nás, pričom jeho 

základ tvoria geodetické a kartografické činnosti priamo v teréne v kombinácii s rozsiahlymi 

databázami údajov a následnej implementácii do informačných systémov.  

V teoretickej časti som sa venoval základnému objasneniu problematiky GIS, tak 

aby každý, kto si prečíta túto prácu nadobudol základné znalostí problematiky GIS. Ďalšie 

časti sú venované popisu a dôvodom voľby konkrétneho softwaru a hardwaru pre 

vybudovanie GIS-u obce. 

V mojom prípade bolo GIS riešenie malej samosprávy implementované v obci 

Horný Lieskov. V súčinnosti so starostom, ktorý získal dáta z katastra nehnuteľností 

Slovenskej republiky, ako aj od správcov inžinierskych sietí bolo potrebné: 

- Získané údaje SGI a SPI z katastra nehnuteľností vhodným spôsobom 

spracovať do podoby pre prácu v GIS. 

- Získať dáta od správcov inžinierskych sietí a ďalšie dáta, ktoré bolo potrebné 

previesť do priateľného formátu. 

- Nájsť vhodné zariadenie pre zber ďalších dát a zamerať vybrané pasporty v obci 

- Nájsť vhodné riešenie pre ONLINE publikáciu vytvoreného GIS-u 

 

Vytvorený GIS obce je k dispozícii verejnosti na adrese www.lieskov.sk 

a umožňuje zobrazenie dôležitých objektov a pasportov v obci a komplexné zobrazenie 

údajov z katastra nehnuteľností. Toto riešenie nahrádza v súčasnosti pre mnohých 

užívateľov nevyhovujúci stav mapovej prezentácie katastrálnej mapy a mapy určeného 

operátu prostredníctvom Katastrálneho portálu SR. 

V budúcnosti sa plánuje do vytvoreného GIS-u obce implementovať ďalšie 

pasporty správcov inžinierskych sietí a preniesť tento GIS pod obecnú organizáciu ArcGIS 

ONLINE. 

Súčasťou diplomovej práce bolo aj vytvorenie užívateľskej príručky pre občanov 

a návštevníkov obce, ktorí budú chcieť s mapovým portálom pracovať. 

V neposlednom rade som pripravil návod pre správcu GIS-u obce v prípade 

aktualizácie údajov z katastra nehnuteľností. 

 

http://www.lieskov.sk/
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