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*Informačný systém geodézie, kartografie a 

katastra 

* IS GZ 

* IS KN 

* IS ZBGIS® 
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*Referenčné údaje 

* definované katalógom tried objektov ZBGIS®, vrátane 
geografického názvoslovia, administratívneho členenia a 
geodetických referenčných bodov 

* ortosnímky 

* digitálny výškový model 

*Generalizované údaje ZBGIS® 

*Ostatné údaje, najmä 

* definičné body obcí a častí obcí, 

* klady mapových listov, 

* základné štátne mapové dielo stredných a malých mierok. 
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*Aktualizácia priestorových údajov 

*Aktualizácia metaúdajov 

*Aktualizácia kartografického vyjadrenia 

*Správa priestorových údajov a metaúdajov 

*Poskytovanie údajov, metaúdajov 

a zabezpečenie služieb 
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1. Esteticko-harmonický 

* Hľadisko kartografického vyjadrenia 

2. Technický 

* Hľadisko výpočtovej výkonnosti a efektívnosti 
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*Metódy 

*Výber podstatných 

objektov 

*Zjednodušenie 

geometrie objektov 

*Z hľadiska ľudských 

zdrojov 

*Automatizovaná 

*Manuálna 

Referenčné 

údaje 

Generalizované 

údaje 

Automatizovaná 

generalizácia 

Manuálna 

generalizácia 

(kontrola) 
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* ESRI -> ArcGIS -> ArcMAP 

*Model Builder 

* Python (ArcPy) 

* ArcToolbox 

* Zástavba 

* Vegetácia 

* Komunikácie 

* Vodstvo 
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1. Generalizácia po kategóriách a krajoch pre 

mierku 1 : 50 000 

*Ukončená pre celú SR 

2. Topologické čistenie 

*Ukončený Bratislavský kraj 

*Ostatné kraje v procese 
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*Vstup 18 tried objektov 

*budova, plocha bez typického využitia, zakryté 

skladisko, vodojem atď. 

*Výstupom 1 trieda objektov rozdelená na 

*cintorín, sídla, priemyselný areál, 

poľnohospodárske sídlo, chatová a záhradkárska 

osada, letisko a samostatná budova 

*Zhlukovanie objektov do polygónov 

*Úprava na základe parciel a ciest 
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*Vstupom a výstupom je rovnaký počet tried 

objektov 

* les, lúka, trávnatý a krovinatý porast, orná pôda 

atď. 

*Zjednodušenie a zhladenie tvaru polygónov 

*Topologické čistenie 
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*Cesty a železnice 

*Výber podstatných prvkov (uličná sieť) 

*Zjednodušenie geometrie minimálne 

*Súbežné úseky zlúčené do jednej línie 

*Dbá sa na zachovanie križovaní s ostatnými 

triedami objektov 

*Pri železniciach sa vylučujú vlečky, 

úzkorozchodné trate atď. 
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*Vodné plochy, močiare a slaniská 

*zjednodušenie, zhladenie a výber 

*Línie vodných tokov 

* Iteratívne odstraňovanie tokov 1. rádu podľa 
Strahlerovej klasifikácie 

*Dosiahnutie kritéria minimálnej dĺžky tokov 
1. rádu 

*Plochy vodných tokov 

*Degenerácia úzkych častí vodných tokov 
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*Momentálne sa realizuje topologické čistenie 

*Ukončenie v roku 2017 

*Automatizácia urýchlila procesy 

*Know-how kartografa nevyhnutné 

*Príprava generalizačných modelov pre mierku 

1 : 250 000 a 1 : 1 000 000 
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Ďakujem za pozornosť! 
Je čas na Vaše otázky 


