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Časť I 

Cieľ dokumentu 
 

 Cieľom dokumentu „Zobrazovací katalóg pre ZB GIS®“ je poskytnúť informácie 

o zobrazovaní objektov ZB GIS®, vrátane pravidiel zobrazovania v mierke od 1:7501 do 

1:17500. Poskytnuté informácie slúžia na tvorbu tematických nadstavbových geografických 

informačných systémov na základe ZB GIS®. Samotná vizualizácia údajov ZB GIS®, obsiahnutá 

v tomto dokumente je určená pre zobrazovanie na digitálnych zobrazovacích jednotkách 

(monitoroch, displejoch). Mapové znaky pre objekty ZB GIS® sú tvorené na platforme ESRI, 

pričom pri určitých symboloch bola využitá ESRI knižnica symbolov (viac v časti XI: Licenčné 

podmienky). Zobrazovací katalóg je vytvorený pre mapové kompozície webovej aplikácie 

Mapový klient ZB GIS®, ktorá je dostupná na adrese 

http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/mapovy-klient-zbgis/.  

              Dokument je vytvorený s cieľom harmonizovať zobrazovanie priestorových údajov 

poskytovaných organizáciami, inštitúciami verejnej správy. 

 

Časť II 

Tabuľka vizualizácie objektov umiestnených v mape 
 

 Tabuľka obsahuje nasledovné údaje o danom objekte: 

- FACC kód kategórie- každá trieda objektov  má svoj FACC kód, na základe ktorého 

objekt patrí do príslušnej kategórie a subkategórie. Využíva ho medzinárodná norma 

DIGEST pre jednotlivé objekty. DIGEST určuje jasnú štruktúru bázy údajov 

a kódovanie na úrovni (obr. č.1): 

o  kategória (jedno písmeno A až Z); 

o  subkategória (jedno písmeno A až Z); 

o  objekt (jedno písmeno kategórie a subkategórie + trojčíslie od 000 po 999); 

o  atribút (kód pozostávajúci z troch písmen A až Z); 

o  hodnota atribútu (číslo, interval čísiel, text); 

- Názov objektu- úplný názov objektu reprezentovaného mapovým znakom; 

- Názov, kód a hodnota atribútu- vlastnosť objektu opísaná viacerými typmi hodnôt. Má 

taktiež svoj trojmiestny kód podľa číselníka DIGEST. Samotná hodnota atribútu 

definuje rozsah v akom sa daná vlastnosť zisťuje alebo meria. 

- Charakteristika objektu- stručná slovná charakteristika objektov; 

- Geometria- geometrická interpretácia (modelovanie) objektu; 

- Charakteristika geometrie- stanovenie hodnôt rozmerov objektu, spôsobu 

reprezentácie; 

- Kartografická definícia/Pravidlá zobrazovania mapového znaku - stanovanie pravidiel 

zobrazovania objektu na mape – vychádza z Kartografického modelu ZBGIS – ZBGIS  

Karto Cube ; 

- Vizualizácia mapového znaku-  grafický návrh zobrazovania objektu v danej mierke; 

http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/mapovy-klient-zbgis/
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- Grafické parametre znaku- vizuálne, grafické vlastnosti objektu, ako napr. hrúbka, 

farba línie, obrysu,  farba výplne, štruktúrovaná výplň atď. 

Obrázok č.1- Zoznam kategórií a subkategórií objektov podľa normy DIGEST 

A  – Antropogénne prvky - kultúra  E – Vegetácia 

AA Pobyt človeka / Ťažba EA, EB 
Poľnohospodársky využívaná 

krajina 

AB Riadenie EC Lesná krajina 

AC Spracovateľský priemysel ED, EE Ostatná vegetácia 

AD Výroba energie   

AE Výrobný priemysel   

AF Pridružené priemyselné odvetvia  F – Hranice 

AG Komerčné činnosti FA Hranice/okraje/zóny  (administratívne) 

AH Úrady FB Hranice/okraje/zóny  (letecké) 

AI Obydlia FC Hranice/okraje/zóny  (hydrografické) 

AJ Poľnohospodárstvo   

AK Rekreácia  G – Letecko-navigačné informácie 

AL Ďalšie objekty GA Vzdušné cesty 

AM Sklady GB Letiská 

AN Doprava - železnice  I – Kataster 

AP Doprava - cesty IA Plochy 

AQ Pridružená doprava ID Referenčné body 

AR Obsluha leteckej dopravy IE Špeciálne charakteristiky 

AT Komunikácie O – Cesty špeciálne 

AU Letisko OZ Námorné cesty 

B – Vodstvo   S – Špeciálne využitie 

BB Prístavy SA Množina údajov pre terénnu analýzu 

BC Navigácia SB 
Množina údajov pre zobrazenie 

pozadia 

BD Ohrozenie SC Množina údajov pre dopravu a logistiku 

BE Informácie o hĺbke SD Množina údajov pre letectvo 

BF Objekty dna SE Množina údajov pre toponymiku 

BH Vnútrozemské vody SF Množina údajov pre simuláciu 

BI Ostatné vnútrozemské vodstvo SU Množina údajov pre vývoj 

BJ Sneh/ľad Z – Všeobecné 

C – Výškopis ZA Vysvetlivky 

CA Zobrazenie reliéfu ZB Kontrolné body 

D – Povrch ZC Magnetické odchýlky 

DA Odkrytý povrchový materiál ZD Ostatné 

DB Formy krajiny ZE Objekty pozadia 
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Časť III 

Cesty a cestné objekty 

 

 § 1. Tematická skupina „Cesty a cestné objekty“ obsahuje nasledovné objekty: 

- cesta 1. triedy, 

- cesta 1. triedy, mostný privádzač, 

- cesta 1. triedy, mostný úsek, 

- cesta 1. triedy, privádzač, 

- cesta 2. triedy, 

- cesta 2. triedy, mostný úsek, 

- cesta 3. triedy, 

- cesta 3. triedy, mostný úsek, 

- cestný tunel, 

- cesty plánované – cesta pre motorové vozidlá, 

- cesty plánované – diaľnica, 

- diaľnica,  

- diaľnica, mostný privádzač, 

- diaľnica, mostný úsek, 

- diaľnica, privádzač, 

- dostihová dráha a iné dráhy, 

- chodník na lávke, 

- chodník, 

- kompa, prievoz, 

- nespevnená cesta, 

- nespevnená cesta, mostná úsek, 

- parkovisko, 

- rýchlostná cesta, 

- rýchlostná cesta, mostný privádzač, 

- rýchlostná cesta, mostný úsek, 

- rýchlostná cesta, privádzač, 

- spevnená cesta, 

- spevnená cesta, mostný úsek, 

- ulica, 

- ulica, mostný úsek. 
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§ 2. Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Diaľnica RDT 300 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=300 AND LOC<>300 AND LOC<>40 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 300, ktorá udáva typ cesty (300= Diaľnica). Hodnota atribútu 
(LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 ( na povrchu) , 999 (iný) 
okrem hodnôt  300 (na moste), 40 (pod povrchom/v tuneli), 301 (kompa, prievoz).  

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 90 90 90 

 255 115 89 

 90 90 90 



10 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribút Hodnota atribútu 
Diaľnica RDT 300 

Mostný úsek LOC 300 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=300 AND LOC=300 
Atribút RDT vyjadruje typ cesty, ktorý v tomto prípade nadobúda hodnotu 300 (diaľnica), zároveň atribút 
LOC udáva polohu tohto objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

 255 115 89 

 90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Diaľnica RDT 300 

Privádzač RDT 307 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny odborný kartografický výber 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 90 90 90 

 255 115 89 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Diaľnica RDT 300 

Privádzač RDT 307 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny kartografický výber 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

 255 115 89 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP031 Cesta kartografia 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Plánovaná – 

Diaľnica 
RDT 300 

Charakteristika objektu 
Pozemná komunikácia so spevneným povrchom, určená na prepravu osôb, tovaru a techniky (v 
prevádzke, mimo prevádzky, plánovaná, vo výstavbe). 

Geometria Charakteristika geometrie 
  

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT = 300 
Hodnota atribútu (RDT), ktorá udáva typ cesty nadobúda hodnotu 300 (300=Diaľnica). 

 

 
Grafické parametre znaku 

 R G B 

 255 0 0 

 104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Rýchlostná cesta RDT 301 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=301 AND LOC<>300 AND LOC<>40 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 301, ktorá udáva typ cesty (301= Cesta pre motorové vozidlá). 
Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 ( na 
povrchu) , 999 (iný) okrem hodnôt  300 (na moste), 40 (pod povrchom/v tuneli), 301 (kompa, prievoz). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Rýchlostná cesta RDT 301 

Mostný úsek LOC 300 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=300 AND LOC=300 
Atribút RDT vyjadruje typ cesty, ktorý v tomto prípade nadobúda hodnotu 301 (cesta per motorové vozidlá), 
zároveň atribút LOC udáva polohu tohto objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 90 90 90 

 255 170 0 

 90 90 90 
 

 

 



16 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Rýchlostná cesta RDT 301 

Privádzač RDT 307 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny kartografický výber 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Rýchlostná cesta RDT 301 

Privádzač RDT 307 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny kartografický výber 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP031 Cesta kartografia 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Plánovaná – Cesta 

pre motorové 
vozidlá 

RDT 301 

Charakteristika objektu 
Pozemná komunikácia so spevneným povrchom, určená na prepravu osôb, tovaru a techniky (v 
prevádzke, mimo prevádzky, plánovaná, vo výstavbe). 

Geometria Charakteristika geometrie 
  

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT = 301 
Hodnota atribútu (RDT), ktorá udáva typ cesty nadobúda hodnotu 301 (301=Cesta pre motorové vozidlá). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 1. triedy  RDT 302 

Charakteristika objektu 
  Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=302 AND LOC<>300 AND LOC<>40 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 302, ktorá udáva typ cesty (302= Cesta 1. triedy). Hodnota 
atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 ( na povrchu) , 999 
(iný) okrem hodnôt  300 (na moste), 40 (pod povrchom/v tuneli), 301 (kompa, prievoz). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 1. triedy RDT 302 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
  Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=302 AND LOC=300 
Atribút RDT vyjadruje typ cesty a nadobúda hodnotu 302 (cesta 1. triedy), zároveň atribút LOC predstavuje 
polohu toho objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta  

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 1. triedy RDT 302 

Privádzač RDT 307 
Charakteristika objektu 
  Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Geometria- popis 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími 
hranami mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny odborný kartografický výber 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 90 90 90 

 255 237 140 



22 
 

 

 

 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 1. triedy RDT 302 

Privádzač RDT 307 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
  Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími 
hranami mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
manuálny odborný kartografický výber 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 2. triedy RDT  303 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=303 AND LOC<>300 AND LOC<>40 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 303, ktorá udáva typ cesty (303= Cesta 2. triedy). Hodnota 
atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 ( na povrchu) , 999 
(iný) okrem hodnôt  300 (na moste), 40 (pod povrchom/v tuneli), 301 (kompa, prievoz). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 2. triedy RDT 303 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=303 AND LOC=300 
Atribút RDT vyjadruje typ cesty a nadobúda hodnotu 303 (cesta 2. triedy), zároveň atribút LOC, ktorý udáva 
polohu objektu, nadobúda hodnotu 300 (na moste). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta  

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 3. triedy RDT 304 

Charakteristika objektu 
 Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby boli 
dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=304 AND LOC<>300 AND LOC<>40 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 304, ktorá udáva typ cesty (304= Cesta 3. triedy). Hodnota 
atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 ( na povrchu) , 999 
(iný) okrem hodnôt  300 (na moste), 40 (pod povrchom/v tuneli), 301 (kompa, prievoz). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Cesta 3. triedy RDT 304 
Mostný úsek LOC 300 

Charakteristika objektu 
 Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby boli 
dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=304 AND LOC=300 
Atribút RDT vyjadruje typ cesty a nadobúda hodnotu 304 (cesta 3. triedy) a zároveň atribút LOC udáva 
polohu objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste).  

    

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
V tuneli LOC 40 

Charakteristika objektu 
Podzemný objekt, ktorý tvorí súčasť diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. Je dlhého, 
zväčša vodorovného tvaru. Pozostáva z portálu a pozdĺžnej tunelovej rúry. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
LOC = 40 
Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu,  nadobúda hodnotu 40 (pod povrchom/v 
tuneli). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Ulica RDT 1 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=1 AND LOC<>300 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RDT) sa rovná hodnote 1, ktorá udáva typ cesty (1= Ulica). Hodnota atribútu (LOC), ktorá 
sa vzťahuje na polohu objektu,  nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 (na povrchu) , 999 (iný), 40 (pod 
povrchom/v tuneli),  okrem hodnôt  301 (kompa, prievoz) a 300 (na moste).   

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Ulica RDT 1 

Mostný úsek LOC 300 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RDT=1 AND LOC=300 
Atribút RDT udáva typ cesty a nadobúda hodnotu 1 (ulica), zároveň atribút LOC (poloha objektu) nadobúda 
hodnotu 300 (na moste). 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu  Názov objektu 
AP050 Chodník 

Charakteristika objektu 
Účelová komunikácia, s nevyhnutnými úpravami alebo bez, určená pre chodcov, cyklistov 
a zvieratá. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu. Interpretujú sa iba významné 

chodníky, t.j. tie, ktoré umožňujú prekonávať prekážky alebo sprístupňujú 
iné objekty, ktoré nie sú sprístupnené cestným úsekom.  
Týmto objektom sa interpretujú aj schody (informácia uvedená v TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
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FACC kód objektu  Názov objektu 
AP050 Chodník 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Na lávke TXT „Lávka“ 

Charakteristika objektu 
Účelová komunikácia, s nevyhnutnými úpravami alebo bez, určená pre chodcov, cyklistov 
a zvieratá. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu. Interpretujú sa iba významné 

chodníky, t.j. tie, ktoré umožňujú prekonávať prekážky alebo sprístupňujú 
iné objekty, ktoré nie sú sprístupnené cestným úsekom.  
Týmto objektom sa interpretujú aj schody (informácia uvedená v TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

(biela) 255 255 255 

 130 130 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Spevnená cesta RST 1 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby boli 
dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RST = 1 AND (RDT = 305 OR RDT = 306) AND LOC<>300 AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RST) sa rovná hodnote 1, ktorá udáva typ povrchu cesty (1= Tvrdý, pevný/dláždený). 
Atribút (RDT) môže nadobudnúť hodnoty 305 (miestna, účelová komunikácia) alebo 306 (lesná, poľná 
cesta). Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 
(na povrchu) , 999 (iný), 40 (pod povrchom/v tuneli)  okrem hodnôt  300 (na moste), 301 (kompa, prievoz). 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Spevnená cesta RST 1 

Mostný úsek LOC 300 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RST = 1 AND (RDT = 305 OR RDT = 306) AND LOC=300 
Atribút RST vyjadruje typ povrchu cesty a nadobúda hodnotu 1 (tvrdý, pevný/dláždený). Atribút RDT (typ 
cesty) môže nadobudnúť hodnotu 305 (miestna účelová komunikácia) alebo hodnotu 306 (lesná, poľná 
cesta).Atribút LOC udáva polohu objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste). 

   

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Nespevnená cesta RST 2 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RST = 2 AND (RDT = 305 OR RDT = 306) AND LOC<>301 
Hodnota atribútu (RST) sa rovná hodnote 2, ktorá udáva typ povrchu cesty (2= Voľný/nespevnený). Atribút 
(RDT) môže nadobudnúť hodnoty 305 (miestna, účelová komunikácia) alebo 306 (lesná, poľná cesta). 
Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnoty 0 (neznámy) , 8 (na 
povrchu) , 999 (iný), 40 (pod povrchom/v tuneli),  300 (na moste)  okrem hodnoty  301 (kompa, prievoz). 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Nespevnená cesta RST 2 

Mostný úsek LOC 300 
Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RST = 2 AND (RDT = 305 OR RDT = 306) AND LOC=300 
Hodnota atribútu (RST) sa rovná hodnote 2, ktorá udáva typ povrchu cesty (2= Voľný/nespevnený). Atribút 
(RDT) môže nadobudnúť hodnoty 305 (miestna, účelová komunikácia) alebo 306 (lesná, poľná cesta). 
Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnotu 300 (na moste). 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AQ140 Parkovisko 

Charakteristika objektu 
Vymedzený areál s napojením na cestný systém, s príslušným zariadením a vybavením 
alebo bez, určený na odstavenie a parkovanie dopravných prostriedkov . 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 200m2 Vyhodnocuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 200m2 sa zahrnú do 

okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu  Názov objektu 
AK130 Dostihová dráha a iné dráhy 

Charakteristika objektu 
Trvale vymedzený okruh v teréne určený na dostihové, autokrosové, cyklokrosové, 
motokrosové a iné športy. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretuje sa iba trať 

určená na pretekanie. Príjazdové komunikácie sa interpretujú ako cesta. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AP030 Cesta 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Kompa, prievoz LOC 304 

Charakteristika objektu 
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia ≥ 2m Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný 

úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - 
nejedná sa o uličnú sieť.  
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa 
interpretuje každý smer ako samostatný objekt. 
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi 
nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace 
čiary nepredstavujú prekážku prejazdu. 
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami 
mostu. 
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, 
neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby 
boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej 
ploche. 
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa 
ukončí na obvode plošného objektu na vjazde. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
LOC=304 
Atribút LOC  sa vzťahuje na polohu objektu a nadobúda hodnotu 304 (kompa, prievoz). 
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 Časť IV  

Železničné trate a objekty 

 § 3. Tematická skupina „Železničné trate a objekty“ obsahuje nasledovné 

objekty: 

- električková trať, 

- lanová dráha, lanovka, 

- lanovka, vlek,  

- stĺp lanovej dráhy, 

- tunel- železničný,  

- vedľajšia trať, vlečka, 

- železnica hlavná trať, 

- železnica ozubnicová, 

- železnica úzkorozchodná, 

- železnica, mostný úsek, 

- železničné priecestie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 § 4.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Hlavná trať, linka RRC 16 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RRC=16 AND LOC<>40 
Ako „ Hlavná trať“ (RRC=16) sa značia tie úseky, ktoré prebiehajú plynulo stanicou alebo miestom  zvýšeného 
počtu tratí. Hodnota atribútu (LOC), ktorá sa vzťahuje na polohu objektu,  nemôže nadobúdať hodnotu 40 
(pod povrchom/v tuneli). 

 

 
Grafické parametre znaku 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Na moste LOC 300 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
LOC=300 
Atribút LOC vyjadruje polohu objektu a rovná sa  hodnote 300 (na moste). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

(biela) 255 255 255 

 78 78 78 

 

90 (255) 90 (255) 90 (255) 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Vlečka, vedľajšia 

trať 
RRC 17 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami.  

Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RRC=17 
Atribút RRC (Kategorizácia železníc) s hodnotou 17 (Vlečka; vedľajšia trať).  

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Úzkorozchodná RGC 2 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. Rozchod 760; 1000 mm. Údaj od 
správcu. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RGC=2 
Atribút RGC udáva typ rozchodu koľajníc. RGC=2 čo znamená, že železnica je úzkorozchodná z rozchodmi 760; 
1000 mm.  

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

(biela) 255 255 255 

 130 130 130 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Ozubnicová RRC 301 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RRC=301 AND (LOC=0 OR LOC=8 OR LOC=999) 
Atribút RRC vyjadruje kategorizáciu železníc a nadobúda hodnotu 301 (ozubnicová). Atribút LOC vyjadruje 
polohu objektu a v tomto prípade môže nadobudnúť hodnotu 0 (neznámy), 8 (na povrchu) alebo 999 (iný). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 

78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Elektrická mestská 

železnica, 
električka 

RRC 14 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RRC=14 
Atribút RRC vyjadruje kategorizáciu železníc a rovná sa  hodnote 14 (elektrická mestská 
železnica/električka). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 

 

104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
V tuneli LOC 40 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
LOC=40 
Atribút LOC vyjadruje polohu objektu a rovná sa  hodnote 40 (pod povrchom/v tuneli). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
78 78 78 

 78 78 78 

 
90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AN010 Železnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Lanová dráha, 

lanovka 
RRC 302 

Charakteristika objektu 
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky 

železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na 
hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
RRC=302  AND (LOC=0 OR LOC=8 OR LOC=999) 
Atribút RRC vyjadruje kategorizáciu železníc a nadobúda hodnotu 302 (lanová dráha, lanovka). Atribút LOC 
(poloha objektu) môže nadobudnúť hodnotu 0 (neznámy), 8 (na povrchu) alebo 999 (iný). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

 78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AQ010 Lanovka, vlek 

Charakteristika objektu 
Dopravné zariadenie, určené na prepravu osôb alebo nákladu, v ktorom sa ako nosný prvok 
využíva lano alebo koľaje. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AQ020 Stĺp lanovky 

Charakteristika objektu 
Stĺpovitá alebo portálová konštrukcia (železo, betón), určená na nesenie koľajnice alebo 
lana v potrebnej výške nad terénom. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa všetky podperné 

nosníky, stĺpy visutej dráhy, lanovky. Nie stĺpy lyžiarskeho vleku . 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

(biela) 255 255 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AQ063 Železničné priecestie 

Charakteristika objektu 
Miesto križovania cesty so železnicou. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Multipoint 
 

Interpretuje sa na každom úrovňovom križovaní železnice s cestou 
(chodníkom). V prípade viackoľajovej železnice alebo viacprúdovej cesty je 
jeden objekt železničného priecestia interpretovaný na každom križovaní. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 78 78 78 

(biela) 255 255 255 
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Časť V 

Miesta, budovy a rôzne stavby 

 § 5. Tematická skupina „Miesta, budovy a rôzne stavby“ obsahuje nasledovné 

objekty: 

- amfiteáter, 

- atrakcia v zábavnom parku, 

- božie muky, kríž, 

- budova vo výstavbe, 

- budova, 

- kamenný plot, 

- kaplnka,  

- kostol, 

- murovaný plot, 

- opevnenie, hradba, obranný val - línia, 

- opevnenie, hradba, obranný val - plocha, 

- ostatné objekty, 

- plocha letiska – helikoptéry, 

- plocha letiska – heliport, 

- plocha letiska – iný, neznámy, 

- plocha letiska – lietadlá, 

- plot, 

- pomník, 

- skleník,  

- tribúna, 

- veža, 

- zničená budova, ruina, 

- zrub, chatrč, búda. 
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 § 6.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

FACC kód objektu Názov objektu 
AK160 Amfiteáter  

Charakteristika objektu 
Areál určený na kultúrne a spoločenské podujatia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa okrajom hľadiska so zahrnutím pódia a ostatných častí 

amfiteátra. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

(biela) 255 255 255 

 104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AK110 Tribúna 

Charakteristika objektu 
Účelová stavba stupňovitého charakteru, zastrešená alebo nie, určená na sledovanie 
športových a iných podujatí. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu alebo jeho strešného plášťa. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
215 194 158 

 130 130 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Tribúna

Plocha letiska

Representation: plocha_letiska_Rep5000

Plocha letiska, lietadlá

Plocha letiska, helikoptéra

Plochas letiska, iný, neznámy

Ostatné objekty (plocha)
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FACC kód objektu Názov objektu 
AK020 Atrakcia v zábavnom parku 

Charakteristika objektu 
Trvalá alebo dočasná budova, zariadenie alebo konštrukcia výškového alebo plošného 
charakteru, slúžiaca na území parku k zábave. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 168 112 0 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL116 Božie muky, kríž 

Charakteristika objektu 
Malá murovaná sakrálna stavba, obyčajne s krížom na vrchole, s výklenkom pre sochu alebo 
inú skulptúru; sakrálna konštrukcia krížového tvaru (drevená, kovová, kamenná, betónová), 
s nápisom, obrázkom, soškou alebo bez. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa významné 

orientačné objekty v teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 78 78 78 

(biela) 255 255 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL130 Pomník 

Charakteristika objektu 
Samostatne stojaci účelový objekt rôzneho tvaru a konštrukcie postavený k pripomenutiu 
významnej udalosti, osoby alebo k sakrálnym účelom. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa významné 

orientačné objekty v teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účely. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(BFC <> 20 AND EXS <> 5 AND EXS <> 7 AND EXS <> 33 AND HWT <> 2 AND HWT <> 4 ) AND 
SHAPE.AREA > 100 
Atribút BFC vyjadruje typ, účel využitia budovy, ktorý v tomto prípade sa nemôže nadobúdať hodnotu 20 
(skleník). Atribút EXS vyjadruje stav objektu, ktorý nemôže nadobudnúť hodnoty: 5 (vo výstavbe), 7 (zničený, 
porušený) a 33 (ruina). Atribút HWT vyjadruje typ budovy využívanej na náboženské účely, navyše nemôže 
nadobudnúť hodnoty: 2 (katedrála, chrám, dóm) a 4 (kostol). Plocha daného objektu má byť väčšia než 100 
m2. 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
130 130 130 

 
255 179 140 

 

205 137 102 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Vo výstavbe EXS 5 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účely, na ktorom sa 
uskutočňujú stavebné práce, resp. ešte nie je postavaný. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(EXS = 5) AND SHAPE.AREA > 100 
Atribút EXS vyjadruje stav objektu, ktorý pri tomto objekte nadobúda hodnotu 5 (vo výstavbe- patria sem aj 
budovy v rekonštrukcií), zároveň celková plocha objektu má byť väčšia ako 100 m2. 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
         255 178 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Budova

Representation: budova_Rep10000

Budova

Budova, vo výstavbe

Budova, zničená, ruina

Kostol

Kaplnka

Skleník
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Kaplnka HWT 3 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účel. 
Kaplnka je menšia samostatne stojaca kresťanská kultová stavba, ktorá slúži na menšie 
bohoslužby. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(HWT = 3) AND SHAPE.AREA > 100 
Atribút HWT vyjadruje typ budovy využívanej na náboženské účely, nadobúda hodnotu 3 (kaplnka) a zároveň 
celková plocha objektu má byť väčšia ako 100 m2. 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

(biela) 255 255 255 

 0 0 0 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Kostol HWT 4 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účel. 
Kostol je sakrálna stavba, ktorá slúži na vykonávanie bohoslužieb. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(HWT = 2 OR HWT = 4) AND SHAPE.AREA > 100 
Atribút HWT vyjadruje typ budovy využívanej na náboženské účely, nadobúda hodnotu 2 (katedrála, chrám, 
dóm) alebo 4 (kostol) a zároveň celková plocha objektu má byť väčšia ako 100 m2. 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
255 179 140 

 
0 0 0 

 

205 137 102 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Zničená, ruina EXS 33 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účel, ktorý už nevyhovuje 
jeho pôvodným účelom, je zničený alebo je to pozostatok architektúry, alebo rozpadajúca sa 
budova. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(EXS = 7 OR EXS = 33) AND SHAPE.AREA > 100 
Atribút EXS vyjadruje stav objektu, nadobúda hodnotu 7 (zničený, porušený) alebo 33 (ruina), zároveň 
celková plocha objektu má byť väčšia ako 100 m2. 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
255 178 140 

 
255 227 181 

Legend

Budova

Representation: budova_Rep10000

Budova

Budova, vo výstavbe

Budova, zničená, ruina
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Kaplnka

Skleník
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL015 Budova 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Skleník BFC 20 

Charakteristika objektu 
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na 
bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účel. 
Skleník je stavba slúžiaca na umelé vytváranie a kontrolu vnútorných klimatických 
podmienok, najmä teplota a vlhkosť vhodných pre pestovanie istých druhov rastlín. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 6m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov 
môžu byť budovy oddelené. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
(BFC = 20) AND SHAPE.AREA > 100 
Atribút BFC vyjadruje typ, účel využitia budovy, nadobúda hodnotu 20 (skleník) a zároveň celková 
plocha objektu má byť väčšia ako 100 m2. 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
255 235 175 

 
255 255 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Budova

Representation: budova_Rep10000
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL101 Zrub, chatrč, búda 

Charakteristika objektu 
Obydlie, ktoré nie je pevne spojené so zemou prevažne drevenej, prútenej, hlinenej a inej 
konštrukcie, určené na prechodný pobyt alebo úkryt. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 12m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 

Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 204 204 204 

 130 130 130 
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FACC kód objektu Názov objektu 
OA020 Ostatné objekty 

Charakteristika objektu 
Objekty, ktoré sa po miestnom šetrení nedajú zaradiť do definovaných kategórií a majú 
prevažne informačný charakter. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha - 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
225 225 225 

 

78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL070 Plot 

Charakteristika objektu 
Stavba alebo konštrukcia z rôzneho materiálu (kameň, tehla, drevo, železo, pletivo, a pod.), 
určená na vymedzenie plochy, zabránenie vstupu, ochranu a pod. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

Interpretuje sa na teréne. Interpretujú sa ploty okolo významných 
objektov, spracovateľských závodov, škôl, štadiónov, cintorínov, 
záhradkárskych osád. Nevyhodnocujú sa ploty v zastavanom území (napr. 
radová zástavba). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
FTI <> 301 AND FTI <> 3 
Atribút FTI vyjadruje typ ohrady (plotu). Pri plotoch zložených z viacerých materiálov sa uvedie prevládajúci 
materiál. FTI pri tomto objekte nenadobúda hodnoty:  301 (murovaný), 3 (kameň). 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

 
 

78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL070 Plot  

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Kamenný FTI 3 

Charakteristika objektu 
Stavba alebo konštrukcia z rôzneho materiálu (kameň, tehla, drevo, železo, pletivo, a pod.), 
určená na vymedzenie plochy, zabránenie vstupu, ochranu a pod. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

Interpretuje sa na teréne. Interpretujú sa ploty okolo významných 
objektov, spracovateľských závodov, škôl, štadiónov, cintorínov, 
záhradkárskych osád. Nevyhodnocujú sa ploty v zastavanom území (napr. 
radová zástavba). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
FTI=3 
Atribút FTI vyjadruje typ ohrady (plotu). Pri plotoch zložených z viacerých materiálov sa uvedie prevládajúci 
materiál. FTI pri tomto objekte nadobúda hodnotu 3 (kameň). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL070 Plot 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Murovaný FTI 301 

Charakteristika objektu 
Stavba alebo konštrukcia z rôzneho materiálu (kameň, tehla, drevo, železo, pletivo, a pod.), 
určená na vymedzenie plochy, zabránenie vstupu, ochranu a pod. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

Interpretuje sa na teréne. Interpretujú sa ploty okolo významných 
objektov, spracovateľských závodov, škôl, štadiónov, cintorínov, 
záhradkárskych osád. Nevyhodnocujú sa ploty v zastavanom území (napr. 
radová zástavba). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
FTI=301 
Atribút FTI vyjadruje typ ohrady (plotu). Pri plotoch zložených z viacerých materiálov sa uvedie prevládajúci 
materiál. FTI pri tomto objekte nadobúda hodnotu 301 (murovaný). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 

 
 

78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AH010 Opevnenie, hradba, obranný val 

Charakteristika objektu 
Stabilné stavby slúžiace na obranné účely (ako súčasť opevneného objektu) a na ohraničenie 
územia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Šírka objektu do 10 m. Interpretuje sa osou líniového objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 104 104 104 

 

 

104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AH010 Opevnenie, hradba, obranný val 

Charakteristika objektu 
Stabilné stavby slúžiace na obranné účely (ako súčasť opevneného objektu) a na ohraničenie 
územia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Šírka objektu nad 10 m. Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
78 78 78 

 104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
GB007 Plocha letiska 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Lietadlá APT 14 

Charakteristika objektu 
Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, 
vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod.. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

            

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 

78 78 78 

 215 194 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Plocha letiska

Representation: plocha_letiska_Rep5000

Plocha letiska, lietadlá

Plocha letiska, helikoptéra

Plochas letiska, iný, neznámy
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FACC kód objektu Názov objektu 
GB007 Plocha letiska 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Helikoptéry APT 10 

Charakteristika objektu 
Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, 
vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod.. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

      

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 

78 78 78 

 215 194 158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Plocha letiska

Representation: plocha_letiska_Rep5000

Plocha letiska, lietadlá

Plocha letiska, helikoptéra

Plochas letiska, iný, neznámy

Legend

Plocha letiska

Representation: plocha_letiska_Rep5000

Plocha letiska, lietadlá

Plocha letiska, helikoptéra

Plochas letiska, iný, neznámy
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FACC kód objektu Názov objektu 
GB007 Plocha letiska 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Heliport   

Charakteristika objektu 
Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, 
vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod.. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 

 R G B 

 78 78 78 

 78 78 78 

 
235 235 235 
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FACC kód objektu Názov objektu 
GB007 Plocha letiska 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Iný APT 999 

Neznámy APT 0 
Charakteristika objektu 
Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, 
vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod.. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 

78 78 78 

(biela) 255 255 255 

 215 194 158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Plocha letiska

Representation: plocha_letiska_Rep5000

Plocha letiska, lietadlá

Plocha letiska, helikoptéra

Plochas letiska, iný, neznámy

Representation: opevnenie_p_Rep10000

Opevnenie, hradba, obranný val

Ostatné objekty (plocha)



74 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
AL241 Veža 

Charakteristika objektu 
Štíhla výšková vežovitá stavba, stojaca samostatne alebo ako súčasť iného objektu. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

(biela) 255 255 255 
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Časť VI 

Hospodárske stavby a objekty 

 § 7. Tematická skupina „Hospodárske stavby a objekty“ obsahuje nasledovné 

objekty: 

- elektrické vedenie, 

- komín, 

- obilné silo, sýpka, 

- sedimentačná nádrž, 

- stĺp, stožiar elektrického vedenia, 

- tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov, 

- transformátor,  

- zakryté skladisko. 
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§ 8.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

FACC kód objektu Názov objektu 
AT030 Elektrické vedenie 

Charakteristika objektu 
Líniový systém vodičov, upevnený na podpornej konštrukcii, určený na prenos elektrickej 
energie stanoveného napätia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa na teréne. Zbierajú sa  elektrické vedenia od 22  kV. Pri 

transformovniach sa línie el. vedení ukončia na plote objektu alebo 
posledným stožiarom, stĺpom pred ukončením vedenia v objekte 
transformovne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
   104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AT040 Stĺp, stožiar elektrického vedenia 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Kovový MCC 64 

Charakteristika objektu 
Stĺp, stožiar s nosným zariadením, určený na zavesenie elektrického vedenia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú  sa všetky el. stĺpy a 

stožiare nesúce el. vedenie 22kV, 110kV, 220kV, 400kV,  až po 
transformátor.  NN rozvody v intraviláne sa nevyhodnocujú. Pri 
zvode/vývode el. vedenia do/zo zeme sa v TXT uvedie "Zvod". 
Dvojstĺp sa interpretuje v strede spojnice na teréne.  
Pri tramsformovniach  - elektrické vedenie je ukončené na plote objektu 
alebo posledným stožiarom, stĺpom pred ukončením vedenia v objekte. 
Táto informácia sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
MCC=64 
Atribút MCC vyjadruje primárne, základné materiálové zloženie a nadobúda hodnotu 64 (kov). 

 

 
Grafické parametre znaku 

 R G B 

 0 0 0 

 90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AT040 Stĺp, stožiar elektrického vedenia 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Iný MCC 999 

Charakteristika objektu 
Stĺp, stožiar s nosným zariadením, určený na zavesenie elektrického vedenia. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú  sa všetky el. stĺpy a 

stožiare nesúce el. vedenie 22kV, 110kV, 220kV, 400kV,  až po 
transformátor.  NN rozvody v intraviláne sa nevyhodnocujú. Pri 
zvode/vývode el. vedenia do/zo zeme sa v TXT uvedie "Zvod". 
Dvojstĺp sa interpretuje v strede spojnice na teréne.  
Pri tramsformovniach  - elektrické vedenie je ukončené na plote objektu 
alebo posledným stožiarom, stĺpom pred ukončením vedenia v objekte. 
Táto informácia sa uvedie do popisu (TXT). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
MCC<>64 
Atribút MCC vyjadruje primárne, základné materiálové zloženie a nemôže nadobudnúť hodnotu 64 (kov). 

 

 
Grafické parametre znaku 

 R G B 
(biela) 255 255 255 

 
90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AD030 Transformátor 

Charakteristika objektu 
Zariadenie slúžiace k úprave a rozvodu elektrickej energie. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod  na stĺpe – Interpretuje sa bod na teréne, 

 na 2-och stĺpoch – Interpretuje sa v strede spojnice stĺpov na 
teréne, 

 v areáli transformovne  – Interpretuje sa v strede plochy na teréne 
vytvorenej jednotlivými stĺpmi. 

 Ak 22 kV vedenie cez stĺpový transformátor pokračuje ďalej, stĺp 
sa interpretuje ako AD030. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 
 90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AF010 Komín 

Charakteristika objektu 
Zvislá, dutá výšková konštrukcia, určená na odvedenie spalín, plynov a výparov na ich 
rozptyl v príslušnej výške nad terénom. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa všetky komíny, 

ktorých výška je viac ako 10m, alebo ak je komín súčasťou budovy, 
interpretuje sa len ak ju prevyšuje o viac ako 3 m a celková výška je väčšia 
ako 10m. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AM020 Obilné silo, sýpka 

Charakteristika objektu 
Účelová výšková budova slúžiaca ako zásobník obilia alebo iných poľnohospodárskych 
výrobkov na ich dočasné alebo trvalé uloženie. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 12m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Kruhový objekt sa  interpretuje iba ak  
je jeho priemer > 4 m. Ak sú objekty pri sebe bližšie menej ako 2m 
interpretujú sa jedným objektom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
225 225 225 

 

78 78 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Obilné silo sýpka

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.atrakcia_Rep10000

Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku

Amfiteáter
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FACC kód objektu Názov objektu 
AC030 Sedimentačná nádrž 

Charakteristika objektu 
Väčšinou upravený objekt, určený na trvalé alebo dočasné uloženie kalu alebo jeho pevných 
zložiek. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu určeného k sedimentácii materiálu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
           209 224 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AM070 Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov 

Charakteristika objektu 
Dutá konštrukcia rôzneho tvaru (guľa, valec, kužeľ, a pod.) a materiálu (kov, betón), určená 
na uskladnenie plynných alebo kvapalných látok (okrem pitnej vody). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha- len objekty 
s priemerom >4m 

Interpretuje sa po obvode vrchnej plochy objektu. Ak sú objekty pri sebe 
bližšie ako 2m, interpretujú sa jedným objektom.  
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
     204 204 204 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL019 Zakryté skladisko 

Charakteristika objektu 
Účelová zastrešená ľahká stavba alebo konštrukcia z jednej alebo viac strán otvorená, 
určená na uloženie a ochranu materiálu alebo techniky pred nežiaducimi poveternostnými 
vplyvmi. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 12m2 
 

Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa.  
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 
Do triedy patria aj prístrešky v spracovateľských závodoch s popisom v 
atribúte TXT = "Prístrešok“. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 

78 78 78 

 
225 225 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Zakryté skladisko

Amfiteáter

Sedimentačná nádrž

Obilné silo sýpka

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
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Časť VII 

Hranice 

 § 9.  Tematická skupina „Hranice“ obsahuje nasledovné objekty: 

- Slovenská republika. 
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§ 10.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
FA001 Slovenská republika 

Charakteristika objektu 
Komplex hraničných znakov, zariadení a topografických objektov na stanovenej línii, ktoré 
v zhode so zákonom, medzištátnymi zmluvami a príslušnou hraničnou dokumentáciou 
vymedzujú a vyznačujú rozhranie medzi susediacimi štátmi alebo jednotkami. 
Slovenská republika susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, 
Rakúska republika a Ukrajina. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha - 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 137 68 101 

 173 127 138 
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Časť VIII 

Vodstvo a vodné objekty 

§ 11.  Tematická skupina „Vodstvo a vodné objekty“ obsahuje nasledovné objekty: 

- bazén, požiarna nádrž, 

- brod, 

- brod – línia, 

- hrádza, hať, stavidlo – línia, 

- hrádza, hať, stavidlo – plocha, 

- koruna hrádze – línia, 

- koruna hrádze – plocha, 

- močiar, slanisko, 

- nádrž plavebnej komory, 

- násyp – línia, 

- násyp – plocha, 

- plavebná brána, 

- plocha vodného toku, 

- vodná plocha, 

- vodný tok, 

- vodný tok – občasný, 

- vodný tok – krytý, 

- vodojem – bod, 

- vodojem – plocha, 

- vodopád. 
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§ 12.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

FACC kód objektu Názov objektu 
AK170 Bazén, požiarna nádrž 

Charakteristika objektu 
Účelová stavba určená na kúpanie a plávanie, alebo ako zdroj vody pre požiarne účely. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
    0 169 230 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH070 Brod 

Charakteristika objektu 
Plytký úsek vodného toku vhodný na jeho prechod brodením, s úpravami brehov, dna alebo 
i bez, s napojením na komunikácie. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa na križovaní komunikácií (cesta, chodník) s vodným tokom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 92 230 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH070 Brod 

Charakteristika objektu 
Plytký úsek vodného toku vhodný na jeho prechod brodením, s úpravami brehov, dna alebo 
i bez, s napojením na komunikácie. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa na križovaní komunikácií (cesta, chodník) s vodným tokom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 

 R G B 
 0 92 230 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH015 Močiar, slanisko 

Charakteristika objektu 
Plocha (celoročne alebo dočasne) zaplavená vodou alebo trvale podmáčaná spodnou vodou, 
s porastom. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 112 191 235 

 235 235 235 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BI020 Hrádza, hať, stavidlo 

Charakteristika objektu 
Stavebné konštrukcie slúžiace na úpravu výšky hladiny a reguláciu vodného toku.  
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

- šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa osou líniového objektu.  

Objekt predstavuje priečnu stavbu na toku, t.j. vždy križuje vodný tok 
naprieč.   

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania  
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 104 104 104 

 

 

90 90 90 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BI020 Hrádza, hať, stavidlo 

Charakteristika objektu 
Stavebné konštrukcie slúžiace na úpravu výšky hladiny a reguláciu vodného toku.  
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha 
 

- šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa osou líniového objektu. 

Objekt predstavuje priečnu stavbu na toku, t.j. vždy križuje vodný tok 
naprieč.   

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania  
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
210 215 210 

 
130 130 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.hradza_p_Rep10000

Hrádza

Ihrisko
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FACC kód objektu Názov objektu 
BA051 Koruna hrádze, hrádza 

Charakteristika objektu 
Vrchná časť hrádzového telesa (napr. ochrannej hrádze), spevnená alebo nie, s 
komunikáciou alebo bez zväčša pozdĺž vodného toku. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

- šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa osou líniového objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania  
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 

 

104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BA051 Koruna hrádze, hrádza 

Charakteristika objektu 
Vrchná časť hrádzového telesa (napr. ochrannej hrádze), spevnená alebo nie, s 
komunikáciou alebo bez zväčša pozdĺž vodného toku. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha 
 

- šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 255 235 175 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.koruna_hradze_p_Rep10000

Koruna hrádze

Ihrisko

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.hradza_p_Rep10000

Hrádza
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FACC kód objektu Názov objektu 
DB090 Násyp 

Charakteristika objektu 
Plošný terénny objekt so skloneným svahom s plochou korunou, určený na rôzne účely 
(ochranné riečne násypy, dopravné, hraničné a pod.) 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

- šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa osou líniového objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 

 

90 90 90 

 104 104 104 
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FACC kód objektu Názov objektu 
DB090 Násyp 

Charakteristika objektu 
Plošný terénny objekt so skloneným svahom s plochou korunou, určený na rôzne účely 
(ochranné riečne násypy, dopravné, hraničné a pod.) 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha 
 

- šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 255 211 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.nasyp_p_Rep10000

Násyp, ochranná hrádza

Ihrisko

Močiar, slanisko
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FACC kód objektu Názov objektu 
BI031 Nádrž plavebnej komory 

Charakteristika objektu 
Vnútorná časť plavebnej komory slúžiaca ako miesto pre plavidlo. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
0 92 230 

 0 169 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.koruna_hradze_p_Rep10000

Koruna hrádze

Ihrisko

Nádrž plavebnej komory

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov

Močiar, slanisko

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.hradza_p_Rep10000

Hrádza
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FACC kód objektu Názov objektu 
BI041 Plavebná brána 

Charakteristika objektu 
Zariadenie na úpravu výšky vodnej hladiny (na začiatku plavebnej dráhy, plavebnej komory 
a pod.) 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu zvrchu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 92 230 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH080 Vodná plocha 

Charakteristika objektu 
Prírodná alebo umelá stojatá vodná plocha, využiteľná na rôzne účely. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  > 100m2 Interpretuje sa po obvode aktuálnej hladiny vodnej plochy. Plochy menšie 

ako 100 m2 sa zahrnú do okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 112 191 235 
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FACC kód objektu Názov objektu 
SA010 Plocha vodného toku 

Charakteristika objektu 
Plocha zahrňujúca akúkoľvek tečúcu povrchovú vodu. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha – šírka vodného 
toku ≥ 15m 

Interpretuje sa po obvode vodnej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 112 191 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
BH140 Vodný tok 

Charakteristika objektu 
Úsek vodného toku s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na hladine. Pri šírke > 15 m – vodný 

tok BH140, EXS=214 (Pomocný) + SA010 (Plocha vodného toku). 
LOC=7 sa použije pre vodné toky umelo zakryté človekom (nie mosty). V 
mieste medzi vstupom a výstupom sa vloží vodný tok s odhadovanou 
polohou, priebehom zistenou na základe dostupných podkladov. 
Plochy okolo vodných plôch, ktoré sú dôsledkom poklesu vodnej hladiny, sa 
interpretujú podľa potreby aj objektom DA020 (Neúrodná pôda). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 169 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH140 Vodný tok 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Občasný HYC 6 

Charakteristika objektu 
Úsek vodného toku s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na hladine. Pri šírke > 15 m – vodný 

tok BH140, EXS=214 (Pomocný) + SA010 (Plocha vodného toku). 
LOC=7 sa použije pre vodné toky umelo zakryté človekom (nie mosty). V 
mieste medzi vstupom a výstupom sa vloží vodný tok s odhadovanou 
polohou, priebehom zistenou na základe dostupných podkladov. 
Plochy okolo vodných plôch, ktoré sú dôsledkom poklesu vodnej hladiny, sa 
interpretujú podľa potreby aj objektom DA020 (Neúrodná pôda). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 169 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH140 Vodný tok 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Krytý, pokrytý ≥ 

30m 
LOC 7 

Charakteristika objektu 
Úsek vodného toku s rovnakými charakteristikami. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu na hladine. Pri šírke > 15 m – vodný 

tok BH140, EXS=214 (Pomocný) + SA010 (Plocha vodného toku). 
LOC=7 sa použije pre vodné toky umelo zakryté človekom (nie mosty). V 
mieste medzi vstupom a výstupom sa vloží vodný tok s odhadovanou 
polohou, priebehom zistenou na základe dostupných podkladov. 
Plochy okolo vodných plôch, ktoré sú dôsledkom poklesu vodnej hladiny, sa 
interpretujú podľa potreby aj objektom DA020 (Neúrodná pôda). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 169 230 

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný

Legend

Vodný tok

<all other values>

Poloha objektu, Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)

<Null>, Občasný

Iný, Občasný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Celoročný

Krytý, pokrytý > = 30 metrov, Občasný

Na povrchu terénu, Občasný

Neznámy, Občasný



105 
 

FACC kód objektu Názov objektu 
AM080 Vodojem 

Charakteristika objektu 
Budova alebo iná konštrukcia, určená na akumuláciu vody na zaistenie potrebného tlaku vo 
vodovodnej sieti. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod < 12m2  Interpretuje sa bod na teréne. Patrí sem aj vežový vodojem. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 0 112 255 

(biela) 255 255 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AM080 Vodojem 

Charakteristika objektu 
Budova alebo iná konštrukcia, určená na akumuláciu vody na zaistenie potrebného tlaku vo 
vodovodnej sieti. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  > 12m2 Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa.  

Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 0 112 255 

(biela) 255 255 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
BH180 Vodopád 

Charakteristika objektu 
Miesto na vodnom toku, v ktorom voda prekonáva výškový rozdiel hladín prepadávaním cez 
hranu dna koryta. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa na križovaní komunikácií (cesta, chodník) s vodným tokom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
0 112 255 
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Časť IX 

Vegetácia, porast a využitie pôdy 

§ 13.  Tematická skupina „Vegetácia, porast a využitie pôdy“ obsahuje nasledovné 

objekty: 

- cintorín, 

- chmeľnica, 

- ihrisko, 

- les ihličnatý, 

- les listnatý, 

- les neznámy, iný, 

- les zmiešaný, 

- lúka, 

- neúrodná pôda, 

- neúrodná pôda – skaly, 

- orná pôda, 

- ovocný sad, záhrada, 

- plocha bez typického využitia, 

- plocha okolo líniových objektov, 

- skládka materiálu, 

- strelnica, 

- tenisový kurt, 

- trávnatý a krovinatý porast, 

- úžitková zeleň, 

- vinica, 

- živý plot, stromoradie. 
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§ 14.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
EA020 Živý plot, stromoradie 

Charakteristika objektu 
Porast rastúcich drevín usporiadaných do úzkeho pásu, určený k ohradeniu priestranstva 
(živý plot), spevneniu svahov a pod. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Interpretuje sa osou líniového objektu. Vyhodnocujú sa iba objekty, kde 

šírka ≤ 15 m, dĺžka >= 15 m, a jednotlivé prvky objektu EA020 sú od seba 
vzdialené menej ako 10m. Pri vzdialenosti > 10m sa jednotlivé prvky 
interpretujú ako EC030 (Strom). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 196 209 158 

 
115 138 69 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EC015 Les 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Ihličnatý TRE 302 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia 
ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche 
musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Menšie plochy sa riešia objektom EC030 
(Strom). V zastavanom území sa porast stromov rieši týmto objektom len v 
jednoznačných prípadoch, inak sa vyjadrí pomocou objektov - EC030 
(Strom), EC016 (Úžitková zeleň), EA040 (Ovocný sad, záhrada), EA020 
(Živý plot, súvislý pruh krovín a stromov, vetrolamy, stromoradia). Miestne 
šetrenie tento objekt nepreveruje na celej plošnej výmere objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
TRE = 302 
Atribút TRE vyjadruje typ lesného porastu a v tomto prípade nadobúda hodnotu 302 (ihličnatý). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
115 138 69 

 
196 209 150 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EC015 Les 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Listnatý TRE 1 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia 
ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche 
musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Menšie plochy sa riešia objektom EC030 
(Strom). V zastavanom území sa porast stromov rieši týmto objektom len v 
jednoznačných prípadoch, inak sa vyjadrí pomocou objektov - EC030 
(Strom), EC016 (Úžitková zeleň), EA040 (Ovocný sad, záhrada), EA020 
(Živý plot, súvislý pruh krovín a stromov, vetrolamy, stromoradia). Miestne 
šetrenie tento objekt nepreveruje na celej plošnej výmere objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
TRE = 1 
Atribút TRE vyjadruje typ lesného porastu a v tomto prípade nadobúda hodnotu 1 (listnatý). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 

 199 215 158 

 
115 138 69 

 
196 209 158 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EC015 Les 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Zmiešaný TRE 3 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia 
ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche 
musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Menšie plochy sa riešia objektom EC030 
(Strom). V zastavanom území sa porast stromov rieši týmto objektom len v 
jednoznačných prípadoch, inak sa vyjadrí pomocou objektov - EC030 
(Strom), EC016 (Úžitková zeleň), EA040 (Ovocný sad, záhrada), EA020 
(Živý plot, súvislý pruh krovín a stromov, vetrolamy, stromoradia). Miestne 
šetrenie tento objekt nepreveruje na celej plošnej výmere objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
TRE = 3 
Atribút TRE vyjadruje typ lesného porastu a v tomto prípade nadobúda hodnotu 3 (zmiešaný). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 

 199 215 158 

 115 138 69 

 
115 138 69 

 196 209 150 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EC015 Les 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Neznámy, iný EXS 0 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia 
ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche 
musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Menšie plochy sa riešia objektom EC030 
(Strom). V zastavanom území sa porast stromov rieši týmto objektom len v 
jednoznačných prípadoch, inak sa vyjadrí pomocou objektov - EC030 
(Strom), EC016 (Úžitková zeleň), EA040 (Ovocný sad, záhrada), EA020 
(Živý plot, súvislý pruh krovín a stromov, vetrolamy, stromoradia). Miestne 
šetrenie tento objekt nepreveruje na celej plošnej výmere objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
TRE = 0 OR TRE = 999 
Atribút TRE vyjadruje typ lesného porastu a v tomto prípade nadobúda hodnotu 0 (neznámy) alebo 999 
(iný). 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 173 196 130 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EB010 Lúka 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená súvislým trávnatým porastom, určená na kosenie, pastvu alebo iné účely. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 300m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú  do 
okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 184 227 161 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EB015 Trávnatý a krovinatý porast 

Charakteristika objektu 
Plocha porastená súvislým trávnatým porastom so sólovým alebo skupinovým zárastom 
krovín. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 400 m2 sa zahrnú do 
okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
112 168 0 

 204 229 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica

Les

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín
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FACC kód objektu Názov objektu 
EC016 Úžitková zeleň 

Charakteristika objektu 
Udržiavaná plocha pokrytá vegetáciou (tráva, kry, stromy a pod.), ktorá môže obsahovať 
chodníky, slúžiaca k inému ako hospodárskemu využitiu, najmä k zlepšeniu a skrášleniu 
zastavaného územia (v parkoch, cintorínoch, sídlach a pod.). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 300m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do 
okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 76 115 0 

 
191 215 179 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EA055 Chmeľnica 

Charakteristika objektu 
Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, určená na pestovanie chmeľu. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 300m2 Interpretuje sa po obvode objektu na teréne, ktorý je spravidla definovaný 

plotom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
140 166 115 

 
232 245 199 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EA050 Vinica 

Charakteristika objektu 
Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, so zariadením alebo bez, určená na 
pestovanie viniča. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 300m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do 
okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
140 166 115 

 
232 245 199 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EA040 Ovocný sad, záhrada 

Charakteristika objektu 
Účelovo vymedzená plocha, s oplotením alebo bez, určená na pestovanie ovocných drevín 
a iných úžitkových rastlín, záhrady, záhradkárske osady. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 300m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu, ktorý je spravidla definovaný plotom. 
Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do okolitej plochy. Týmto objektom sa 
plochy okolo obytných domov a predzáhradky neinterpretujú. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 232 245 199 
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FACC kód objektu Názov objektu 
DA020 Neúrodná pôda 

Názov atribútu  
Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely 

Charakteristika objektu 
Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely.  

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  
 

Interpretuje sa po obvode objektu a to iba v prípade, že šírka jeho väčšej 
časti je > 2 m. 
Tento objekt sa použije aj na interpretáciu plochy okolo vodných tokov, kde 
sú zreteľné štrkové naplaveniny a tieto sa nedajú zahrnúť do okolitej 
plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 130 130 130 
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FACC kód objektu Názov objektu 
DA020 Neúrodná pôda 

Názov atribútu  
Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely - Skaly 

Charakteristika objektu 
Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely.  

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  
 

Interpretuje sa po obvode objektu a to iba v prípade, že šírka jeho väčšej 
časti je > 2 m. 
Tento objekt sa použije aj na interpretáciu plochy okolo vodných tokov, 
kde sú zreteľné štrkové naplaveniny a tieto sa nedajú zahrnúť do okolitej 
plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
130 130 130 

 
240 240 240 
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FACC kód objektu Názov objektu 
EA010 Orná pôda 

Charakteristika objektu 
Úrodná alebo zúrodnená obrábaná pôda určená na poľnohospodárske účely (pestovanie 
zeleniny, obilia a iných poľnohospodárskych plodín). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha ≥ 400m2 
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 400 m2 sa zahrnú do 
okolitej plochy. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 
 255 252 235 
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FACC kód objektu Názov objektu 
SA021 Plocha bez typického využitia 

Charakteristika objektu 
Plocha, ktorá nemá typické využitie. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy okolo rodinných domov sa riešia 
od okraja chodníka, cesty až po poslednú budovu vo dvore. Zahrnú sa tu 
plochy, ktoré sa nedajú priradiť k žiadnej triede objektov (plochy 
v spracovateľských závodoch, plochy okolo budov, rodinných domov, pod 
mostom a pod.). 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 240 240 240 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica

Les

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín
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FACC kód objektu Názov objektu 
FC042 Plochy okolo líniových objektov 

Charakteristika objektu 
Plochy okolo ciest, železníc a vodných tokov. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu, ktorý je spravidla definovaný: 

- pri cestách okrajom zemného telesa cesty (krajnice, odvodňovacie 
rigoly, ...)max. do šírky 20m 

- pri železnici telesom železnice  
- pri vodných tokoch, ktoré sú užšie ako 15m tvorí výplň od osi 

vodného toku po brehy, v prípade, že sa nachádza v ornej pôde alebo 
kde je to potrebné. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 
 230 230 230 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AM032 Skládka materiálu 

Charakteristika objektu 
Plocha na otvorenom priestranstve určená na uloženie rôzneho materiálu (drevo, sypký 
materiál, odpad, a pod.). 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  
 

Interpretuje sa po obvode skladovaného materiálu (určeného na trvalé 
skladovanie) na teréne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 205 189 156 

 
245 245 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica

Les

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín
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FACC kód objektu Názov objektu 
FA015 Strelnica 

Charakteristika objektu 
Vymedzený areál s terénnymi úpravami alebo bez, určený na nácvik streľby. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

(biela) 255 255 255 

 
104 104 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica

Les

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín
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FACC kód objektu Názov objektu 
AL030 Cintorín 

Charakteristika objektu 
Úradne vymedzený priestor so stavbami a zariadeniami, oplotený alebo nie, určený na 
pochovávanie mŕtvych. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Objekt zložený z jednej alebo viacerých plôch priestorovo vymedzujúcich 

účel danej triedy, patriacich pod jednu správu. Hranicu tvorí plot , resp. 
v teréne jasne vymedzená línia, ktorá môže byť identická s vonkajším 
priebehom hraníc jednoduchých objektov tvoriacich danú triedu 
objektov.  

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

 180 215 158 

 
110 110 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Ihrisko

Tenisový kurt

Tribúna

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín

Amfiteáter

Representation: kriz_Rep5000

Božie muky, kríž

Parkovisko
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FACC kód objektu Názov objektu 
AK040 Ihrisko 

Charakteristika objektu 
Vymedzený priestor, oplotený alebo nie, určený na rôzne druhy športu alebo voľný čas. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  Interpretuje sa po obvode objektu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
166 189 135 

 
104 104 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica

Les

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

E E E E E E E

Cintorín
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FACC kód objektu Názov objektu 
AK050 Tenisový kurt 

Charakteristika objektu 
Vymedzený priestor, určený na tenis. 

Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha  
 

Interpretuje sa po obvode objektu. Pri viacerých kurtoch, ktoré 
bezprostredne na seba nadväzujú povrchom, sa interpretuje  po vonkajšom 
obvode kurtov, nie každý osobitne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
245 122 122 

 
78 78 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zivy_plot_Rep10000

Živý plot

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Plocha bez typického využitia

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.chmelnica_Rep10000

Chmeľnica

Orná pôda

Ovocný sad, záhrada

Lúka

Trávnatý a krovinatý porast

Strelnica
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Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.les_Rep10000

Les, listnatý

Les, ihličnatý

Les, zmiešaný

Les, neznámy, iný

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zelen_Rep10000

Úžitková zeleň

E E E E E E E

E E E E E E E
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Časť X 

Terénny reliéf 

§ 15.  Tematická skupina „Terénny reliéf“ obsahuje nasledovné objekty: 

- jaskyňa, 

- stena lomu, 

- vrstevnica doplnková, 

- vrstevnica pomocná, 

- vrstevnica základná, 

- vrstevnica zdôraznená, 

- výšková kóta, 

- zárez- línia, 

- zárez- plocha. 
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§ 16.  Vizualizácia objektov umiestnených v mape 

 

FACC kód objektu Názov objektu 
CA010 Vrstevnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Základná COT 301 

Charakteristika objektu 
Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Geometria sa preberie z výškového modelu územia. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 205 137 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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FACC kód objektu Názov objektu 
CA010 Vrstevnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Zdôraznená COT 300 

Charakteristika objektu 
Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Geometria sa preberie z výškového modelu územia. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 205 137 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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FACC kód objektu Názov objektu 
CA010 Vrstevnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Doplnková COT 302 

Charakteristika objektu 
Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Geometria sa preberie z výškového modelu územia. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 
 205 137 102 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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FACC kód objektu Názov objektu 
CA010 Vrstevnica 

Názov atribútu Kód atribútu Hodnota atribútu 
Pomocná COT 303 

Charakteristika objektu 
Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia Geometria sa preberie z výškového modelu územia. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 
 205 137 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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FACC kód objektu Názov objektu 
CA030 Výšková kóta 

Charakteristika objektu 
Vybraný bod na zemskom povrchu, ktorý má určenú polohu aj výšku (priestorovú polohu) 
nad hladinou mora (absolútnu výšku) alebo nad inou nulovou hladinou v príslušnom 
výškovom súradnicovom systéme. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod  

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 78 78 78 

(biela) 255 255 255 
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FACC kód objektu Názov objektu 
DB030 Jaskyňa 

Charakteristika objektu 
Podzemná dutina, ktorá sa vytvorila prírodnými procesmi. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Bod Interpretuje sa vchod/východ jaskyne. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 
             78 78 78 
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FACC kód objektu Názov objektu 
AA011 Stena lomu 

Charakteristika objektu 
Systém zásahov do prirodzeného terénu (jamy, steny, etáže, rampy a pod.), povrchových 
stavieb a zariadení, využívaných na ťažbu hornín a nerastov povrchovým (ojedinele i 
hĺbkovým) dobývaním. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha Interpretuje sa po hrane (hranách) steny (stien) lomu. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 104 104 104 

Legend

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.stena_lomu_Rep10000

Stena lomu

Ihrisko

Tenisový kurt

Parkovisko
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FACC kód objektu Názov objektu 
DB070 Zárez 

Charakteristika objektu 
Plošný terénny objekt so skloneným svahom a spravidla plochým dnom, vytvorený na 
dopravné, vodohospodárske a iné účely. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Línia 
 

- šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 
Interpretuje sa osou líniového objektu; 

Interpretujú sa iba objekty s DEP > 3 m. Ak sa objekt interpretuje ako línia, 
potom sa vyhodnocuje hornou hranou objektu. Oporné múry sa 
interpretujú týmto objektom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 

Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
156 156 156 

 156 156 156 
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FACC kód objektu Názov objektu 
DB070 Zárez 

Charakteristika objektu 
Plošný terénny objekt so skloneným svahom a spravidla plochým dnom, vytvorený na 
dopravné, vodohospodárske a iné účely. 
Geometria Charakteristika geometrie 
Plocha - šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu) 

Interpretuje sa po obvode objektu.  
Interpretujú sa iba objekty s DEP > 3 m. Ak sa objekt interpretuje ako línia, 
potom sa vyhodnocuje hornou hranou objektu. Oporné múry sa 
interpretujú týmto objektom. 

Kartografická definícia mapového znaku 

Pravidlá zobrazovania 
- 

 

 
Grafické parametre znaku 
 R G B 

 
130 130 130 

 
130 130 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zarez_p_Rep1000

Zárez

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica

Legend

Tenisový kurt

Parkovisko

Plochy okolo líniových objektov

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.skladka_materialu_Rep10000

Skládka materiálu

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.zarez_p_Rep1000

Zárez

Neúrodná pôda

Representation: ZBGIS_KARTO_QPA.vinica_Rep10000

Vinica
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Časť XI 

Licenčné podmienky 
 

Autor: ÚGKK SR 

Licencia: Na toto dielo sa vzťahuje licencia Creative Commons Attribution 4.0 International 

(CC BY 4.0). Pre zobrazenie úplného znenia licencie navštívte stránku 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en 

 

 

Pri tvorbe jednotlivých mapových znakov bolo čerpané z ESRI knižnice symbolov, a to konkrétne 

s využitím knižnice ESRI Styles a ESRI Fonts. 

Copyright © 1995–2020 Esri.  

All rights reserved.  
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