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ZBGIS

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis/

 geodatabáza, ktorá súvisle pokrýva celé územie SR
 triedy objektov (116), typ geometrie a ich atribúty určuje Katalóg tried objektov ZBGIS® (aktualizovaný v 2020)
 metódy aktualizácie: fotogrametria, letecké laserové skenovanie, miestne prešetrovanie v teréne, preberanie údajov 

z rezortných systémov a od ostatných povinných osôb, štandardizácia geografického názvoslovia

 podklad pre budovanie GIS verejnej správy, záväzný pre tvorbu štátnych základných a tematických 
mapových diel

Základná báza údajov pre geografický informačný systém:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 aktualizácia a poskytovanie údajov pre Štatistický úrad SR
• Použité dátové zdroje ÚGKK SR pre územnú prípravu (obydlia): 

- ZBGIS (Budova; Búda, chatrč; Ostatné objekty (prístrešok)) 

aktualizácia na podklade Ortofotomozaiky SR 2017-2019

- kataster nehnuteľností (stavby)                                        
https://www.scitanie.sk/

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis/
https://www.scitanie.sk/


ZBGIS

 portál Produkty a služby https://om.skgeodesy.sk/om/

 bezplatne dostupné: administratívne hranice, geografické názvoslovie, DMR 3.5 (licencia CC-BY 4.0               )

 webové mapové služby WMS, WMTS, WFS
 Návod na prácu s WMS a WMTS službami v aplikácii QGIS
 Návod na prácu s WFS a WCS službami v aplikácii QGIS

 webová aplikácia Mapový klient ZBGIS

Poskytovanie údajov:

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/mapove-sluzby.html
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis

https://om.skgeodesy.sk/om/
https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/https:/www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/mapove-sluzby.html
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis


 ZBGIS rastre predstavujú export údajov zo ZBGIS v rastrovej forme vo formáte TIFF.
 Vektorové údaje sú zobrazené pomocou kartografickej reprezentácie               

(Zobrazovací katalóg pre ZBGIS®).
 Súvisle pokrývajú územie SR v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000.
 Poskytovanie - Mapový klient ZBGIS (funkcia Export údajov)

 aktuálne poskytované údaje vypublikované v 2020.

ZBGIS Raster

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa

BEZODPLATNÉ

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/


 v roku 2020 ukončený prvý cyklus tvorby
 letecké snímkovanie v rokoch 2017-2019
 použité letecké digitálne kamery: Vexcel UltraCam Xp, Leica RDC30
 technická správa bude dostupná na Geoportáli:

 technologický proces tvorby, kontrola kvality

Parametre
Priestorové rozlíšenie: 25 cm/pixel
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) (kód EPSG:5514)

Presnosť
Stredná polohová chyba:
RMSExy = 0,30 m

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/

Ortofotomozaika SR

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/


 georeferencované rastre vo formáte TIFF+TFW
 mapové listy v klade ŠMO5, jeden ML pokrýva územie 2,5 x 2 km
 Geoportál – komplet na stiahnutie z cloudu po častiach (západ, stred, východ)
 Mapový klient ZBGIS – funkcia Export údajov

– naraz maximálne 20 mapových listov
 webové mapové služby WMS a WMTS

Ortofotomozaika SR

Poskytovanie údajov:

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa?bm=zbgis

BEZODPLATNÉ



Ortofotomozaika SR

2. cyklus tvorby:

 letecké snímkovanie v rokoch 2020-2022
 západná časť SR nasnímkovaná, dostupná bude na jar 2021
 Parametre:

- priestorové rozlíšenie 20 cm/pixel
- vyššia polohová presnosť



DMR 5.0 – od 2017 vytváraný z klasifikovaného mračna bodov získaného pomocou 
leteckého laserového skenovania:

• hustota skenovania: min 5 bodov na m2

• priestorové rozlíšenie DMR: 1 m/pixel
• súradnicový systém a výškový systém: ETRS89-TM34+hETRS89

S-JTSK(JTSK03)+Bpv
• územie Slovenska rozdelené na 42 lokalít 

dostupné lokality k 13.11.2020

lokality na zverejnenie v najbližšej dobe  

Letecké laserové skenovanie



 Klasifikované mračno bodov (formát LAS, LAZ)
 DMR 5.0 (formát ASC, ESRI GRID, TIFF)
 DMP 1.0 (formát ASC, ESRI GRID, TIFF)

 objednávkový formulár
 Mapový klient ZBGIS (funkcia Export údajov)

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren

Poskytovanie údajov:

Letecké laserové skenovanie

BEZODPLATNÉ

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren


Letecké laserové skenovanie



Letecké laserové skenovanie



 Vrstvy:
 Prehľad lokalít LLS a DMR 5.0 
 Digitálny model reliéfu 5.0
 Digitálny model povrchu 1.0

 Identifikácia hodnoty výšky DMR 5.0     

Mapový klient ZBGIS – téma Terén

Letecké laserové skenovanie

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren


 Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
• Export do iných formátov
• Nastavenie symboliky a vytvorenie hillshade
• Transformácia polohového a výškového súradnicového systému
• Vytvorenie výrezu
• Vytvorenie vrstevníc
• Odmeranie výškového profilu
• Sklon terénu
• Export na body vo formáte Shapefile, CSV, DXF
• 3D zobrazenie
• Analýza viditeľnosti

 Návod na rozbalenie formátu LAZ do formátu LAS pomocou nástroja LASzip
 Prehľad územného ohraničenia (footprints) LAS súborov mračien bodov (ESRI GBD, ESRI SHP)

Letecké laserové skenovanie

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/


Letecké laserové skenovanie

Príklady používania údajov:

 analýza a vizualizácia terénu
 geografické mestské informačné systémy
 aktualizácia turistických máp
 pozemkové úpravy
 mapovanie a určovanie výšky vegetácie
 archeológia, identifikácia historických antropogénnych štruktúr
 digitalizácia národných kultúrnych pamiatok Slovenska

(obr. 1, zdroj: Pamiatkový úrad SR, https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar)

 podklady pre účely geologického mapovania
 speleologický výskum územia Malých Karpát
 modelovanie povrchového odtoku vody v mestských oblastiach
 monitorovanie pohybu zvierat
 použitie DMR v mapovej aplikácii používanej na pátracie akcie 

(Horská záchranná služba)
 vytvorenie siete terénu horských masívov Slovenska v leteckom simulátore (obr. 2, zdroj: Juraj Ťapák)

 pedagogická a vedecko-výskumná činnost

2 Letecký simulátor

1 Hradisko Zobor

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar


INSPIRE

 voľne dostupné webové mapové služby a dáta (ESRI GDB, GeoPackage, GML) – licencia CC-BY 4.0  
https://www.geoportal.sk/sk/inspire/

 Témy ÚGKK SR:

 Administrative units (Administratívne jednotky)

 Geographical names (Geografické názvoslovie)

 Hydrography (Hydrografia)

 Transport networks (Dopravné siete)

 Cadastral parcels (Katastrálna mapa, Mapa určeného operátu)

 Elevation (Výška)

 Orthoimagery (Ortometria)

 Buildings (Budovy)

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

BEZODPLATNÉ

https://www.geoportal.sk/sk/inspire/


Geoportál

Webové aplikácie

 Mapový klient ZBGIS
 Rezortná transformačná služba
 Konverzná služba

 Metainformačný systém ZBGIS

Transformácie súradnicových systémov

 Digitálny výškový referenčný model - DVRM05 (transformácia výšok hETRS89 <-> HBpv) 
 Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2014-E (transformácia výšok hETRS89 <-> HEVRS) 
 Shift grid model pre transformáciu JTSK03 <-> JTSK (formát NADCON, NTv2)

 návod Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii QGIS
 návod Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii ArcGIS

 návod Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii MicroStation

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/

https://www.geoportal.sk/sk/aplikacie/

Súradnicové rozdiely JTSK03 - JTSK 

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/
https://www.geoportal.sk/sk/aplikacie/


tomas.dekan@skgeodesy.sk


