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▪ geodabáza priestorových údajov o území SR
• Vektorové údaje: triedy objektov (116) – budova, cesta, železnica, vodný tok, vodná plocha, les, 

veža, komín, geografický názov, administratívne hranice, referenčné geodetické body,... 
+ generalizované údaje 
➢ metódy zberu, typ geometrie a ich atribúty určuje Katalóg tried objektov ZBGIS®

• Rastrové údaje: Ortofotomozaika SR, Digitálny model reliéfu, ZBGSI Raster
▪ podklad pre budovanie GIS verejnej správy, záväzný pre tvorbu štátnych základných a tematických 

mapových diel
▪ vybrané triedy objektov použité pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

ZBGIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém



ZBGIS

▪ spoplatnené údaje a služby cez portál Produkty a služby https://om.skgeodesy.sk/om/

▪ bezodplatne dostupné: administratívne hranice, geografické názvoslovie, ZBGIS Raster, Ortofotomozaika, 
produkty LLS (mračná bodov, DMR, DMP) 

▪ 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/sk/zakladna-mapa

https://om.skgeodesy.sk/om/
https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/mapove-sluzby.html


ZBGIS

▪ QGIS – plugin Geodata CZ/SK
➢ možnosť pripojiť webové mapové služby ESKN, ZBGIS, INSPIRE, Zoznam stavieb a ostatné WMS 

poskytované ÚGKK SR alebo stiahnuť vektorové údaje hraníc SR, krajov, okresov, obcí a KÚ

Poskytovanie údajov: NOVINKA



▪ 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)

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/


▪ autori: NLC a GKÚ Bratislava
▪ technická správa dostupná na Geoportáli

Parametre
Rozlíšenie: 25 cm/pixel
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) (kód EPSG:5514)
Formát: TIFF + TFW

Presnosť
Stredná polohová chyba:
RMSExy = 0,30 m

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

Ortofotomozaika SR

➢ spojitý raster farebných ortorektifikovaných digitálnych leteckých meračských snímok (ortosnímok)

1. cyklus tvorby 2017-2019

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


Ortofotomozaika SR

2. cyklus tvorby

▪ letecké snímkovanie v rokoch 2020-2022
▪ západná časť SR dostupná na poskytovanie

▪ stredná časť SR nasnímkovaná - dostupná bude od 30.4.2022

Parametre
Priestorové rozlíšenie: 20 cm/pixel
Počet kanálov: 4 (RGB-NIR, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) (kód EPSG:5514)
Formát: TIFF + TFW

Presnosť
Stredná polohová chyba:
RMSExy (západ SR) = 0,20 m

R-G-B

NIR-R-G



▪ 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



❑ Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS
▪ Pridanie do projektu a nastavenie súradnicového systému
▪ Vytvorenie rastrových pyramíd
▪ Spojenie rastrov
▪ Vytvorenie výrezu
▪ Odstránenie a vyexportovanie NIR pásma
▪ Transformácia do iného súradnicového systému
▪ Určenie presného dátumu leteckého snímkovania (vyhotovenia snímky)

➢ prehľad leteckých meračských snímok na Geoportáli

Ortofotomozaika SR



▪ Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečuje od roku 2017 
nový digitálny model reliéfu DMR 5.0 celého územia SR vytvorený z údajov 
leteckého laserového skenovania.

▪ Územie SR je rozdelené na 42 lokalít.

▪ Predpokladaný termín ukončenia projektu je rok 2023.

Letecké laserové skenovanie

dostupné lokality k 15.11.2021

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

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


Mračno bodov 
▪ množina priestorových bodov popisujúca povrch terénu a objektov na ňom

v mieste odrazu laserového lúča. 
▪ priemerná hustota skenovania (body posledného odrazu) na lokalitách: 17 – 49 bodov na m2

Letecké laserové skenovanie

Klasifikované mračno bodov



DMR 5.0
▪ digitálny výškový model vo forme rastra, ktorý reprezentuje reliéf (terén)
▪ vytváraný z klasifikovaného mračna bodov: trieda č. 02 Reliéf (Ground)
▪ priestorové rozlíšenie rastra: 1 m/pixel
▪ súradnicový systém a výškový systém: ETRS89-TM34+hETRS89 ; S-JTSK(JTSK03)+Bpv
▪ výšková presnosť na spevnených plochách približne 5 cm

Letecké laserové skenovanie



DMP 1.0 - digitálny výškový model vo forme rastra , ktorý reprezentuje reliéf (terén) vrátane vrchných 

plôch všetkých objektov umiestnených na ňom (strechy budov, vegetácia, vodné plochy a pod.) 
▪ vytváraný z klasifikovaného mračna bodov: triedy č. 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf 

(Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 
05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 17 Mosty (Bridge deck), 09 Voda (Water)

▪ priestorové rozlíšenie rastra: 1 m/pixel  

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


3D model Spišského hradu z mračna bodov

Letecké laserové skenovanie



❑ Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS
❑ 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
▪ Výpočet objemu
▪ Určenie geomorfologických tvarov reliéfu 

❑ Návod na rozbalenie formátu LAZ do formátu LAS pomocou nástroja LASzip

Letecké laserové skenovanie

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

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


Letecké laserové skenovanie

3D vizualizácia DMR a mračna bodov v QGIS



Letecké laserové skenovanie

3D vizualizácia DMR a ZBGIS budov v QGIS



Letecké laserové skenovanie

Príklady používania údajov:

▪ analýza a vizualizácia terénu
▪ pozemkové úpravy
▪ geologický, speleologický a hydrologický prieskum
▪ projektovanie stavieb
▪ určovanie leteckých prekážok a dizajn letových postupov (obr. 1)
▪ modelovanie povrchového odtoku vody, povodňového rizika (obr. 2)
▪ aktualizácia turistických máp
▪ tlač 3D modelov (obr. 3)

2 Letecký simulátor

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3



Letecké laserové skenovanie

Príklady používania údajov:

▪ mapovanie a určovanie výšky vegetácie
▪ vytvorenie siete terénu horských masívov Slovenska v leteckom simulátore (obr. 4)
▪ archeológia, identifikácia historických antropogénnych štruktúr (obr. 5)
▪ digitalizácia národných kultúrnych pamiatok Slovenska
▪ použitie DMR v mapovej aplikácii používanej na pátracie akcie 

(Horská záchranná služba)
▪ výpočet solárnej radiácie
▪ geografické mestské informačné systémy
▪ pedagogická a vedecko-výskumná činnost

Obr. 4

Obr. 5



tomas.dekan@skgeodesy.sk


