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Turistická mapa lokality Biely Kríž so zameraním na spracovanie 

cezhraničných priestorových dát 
 

Abstrakt 

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť turistickú mapu veľkej mierky zachytávajúcu lokalitu 

Bílý Kříž / Biely Kríž ležiacu na česko-slovenskej hranici. Dôraz je kladený na vyrovnanie 

a zhodnotenie zhromaždených priestorových dát oboch krajín, zobrazujúcich túto lokalitu. 

V prvej časti práce sú popísané jednotlivé zdrojové dátové sady, ich pôvod, správanie na štátnej 

hranici, využiteľnosť a dostupnosť pre verejnosť. Druhá časť práce je venovaná spracovaniu 

a vyrovnaniu týchto dát do nových dátových vrstiev a hodnoteniu ich kvality. V záverečnej časti 

práce je opísaná tvorba turistickej mapy lokality Bílý Kříž / Biely Kríž z vyrovnaných 

priestorových dát a nového výškopisu, rešpektujúcej kartografické pravidlá. Mapa je grafickým 

výstupom tejto práce a je dostupná v tlačenej i elektronickej podobe. Pre turistov či širokú 

verejnosť je mapa dostupná k stiahnutiu z webových stránok vďaka vytvorenému QR kódu. 

 

Kľúčové slová: mapa veľkej mierky, turistická mapa, spracovanie cezhraničných priestorových 

dát, hodnotenie priestorových dát 

 

Tourist map of Bílý Kříž with focus on cross-border spatial data 

processing 
 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to create the tourist large-scale map capturing location of Bílý 

Kříž / Biely Kríž, which is lying on the Czech-Slovak border. The focus is on harmonisation and 

evaluation of collected spatial data of these two countries, which are showing this location. The 

first part of this thesis describes various collected data sets, their origin, behaviour on the state 

border, usefulness and accessibility to the public. The second part of this thesis is dedicated to 

processing and harmonisation of these data to new data layers and to evaluation of their quality. 

The final part of this thesis describes creation of the tourist map capturing location of Bílý Kříž / 

Biely Kríž, created from harmonised spatial data and a new hypsography, which respects 

cartographic rules. The map is a graphic output of this thesis and is available in printed and 

electronic form. For tourists and general public is this map available for download from website 

thanks to the created QR code. 

 

Keywords: large-scale map, tourist map, processing of cross-border spatial data, evaluation of 

spatial data 



  7 

OBSAH 

PREHĽAD POUŽITÝCH SKRATIEK .................................................................................... 9 

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK ................................................................................ 10 

1   ÚVOD .................................................................................................................................... 11 

 1.1   Ciele práce ...................................................................................................................... 12 

2   CHARAKTERISTIKA LOKALITY ................................................................................. 13 

3   ZADANIE MAPY ................................................................................................................ 15 

4   CHARAKTERISTIKA DÁT .............................................................................................. 16 

 4.1   Využité české zdroje dát ................................................................................................ 17 

     4.1.1  Polohopisné dáta ZABAGED .............................................................................. 17 

     4.1.2  Digitálny model reliéfu ČR 5. generácie .............................................................. 18 

     4.1.3  RÚIAN ................................................................................................................. 20 

     4.1.4  Ortofoto ČR .......................................................................................................... 21 

     4.1.5  Geonames ............................................................................................................. 22 

     4.1.6  Katastr nemovitostí .............................................................................................. 22 

     4.1.7  Archiválie ............................................................................................................. 22 

 4.2   Využité slovenské zdroje dát ......................................................................................... 23 

     4.2.1  Polohopisné dáta ZBGIS ...................................................................................... 23 

     4.2.2  Ortofoto 2010 ....................................................................................................... 24 

     4.2.3  Ortofotomozaika SR ............................................................................................. 25 

     4.2.4  Kataster nehnuteľností ......................................................................................... 26 

 4.3   Využité globálne zdroje dát ........................................................................................... 26 

     4.3.1  Open Street Map .................................................................................................. 27 

     4.3.2  Mapy.cz ................................................................................................................ 27 

5   SPRACOVANIE DÁT A ICH KVALITA ......................................................................... 28 

 5.1   Organizácia dátových vrstiev ......................................................................................... 28 

     5.1.1  Návrh databáze a naplnenie databáze dátami ....................................................... 28 

 5.2   Predspracovanie dát ....................................................................................................... 29 

     5.2.1  Súradnicový systém ............................................................................................. 29 



  8 

     5.2.2  Vektorové bodové prvky ZABAGED .................................................................. 30 

     5.2.3  Ortofoto ................................................................................................................ 30 

     5.2.4  Dáta RÚIAN......................................................................................................... 31 

     5.2.5  Webové mapové služby ....................................................................................... 31 

     5.2.6  Archívne dáta ....................................................................................................... 31 

     5.2.7  Tvorba DMR a tieňovaného reliéfu ..................................................................... 32 

 5.3   Spresnenie dát na základe terénneho šetrenia ................................................................ 33 

     5.3.1  Nahratie dát do ArcGIS Collector ........................................................................ 33 

     5.3.2  Terénne šetrenie ................................................................................................... 34 

 5.4   Tvorba dátových vrstiev a kvalita zdrojových dát ......................................................... 36 

     5.4.1  Budovy ................................................................................................................. 36 

     5.4.2  Popisné a evidenčné čísla budov .......................................................................... 40 

     5.4.3  Land use / Land cover .......................................................................................... 41 

     5.4.4  Cesty a chodníky .................................................................................................. 44 

     5.4.5  Vodné toky a pramene ......................................................................................... 47 

     5.4.6  Ostatné líniové dátové vrstvy ............................................................................... 48 

     5.4.7  Bodové dátové vrstvy ........................................................................................... 50 

6   POPIS TVORBY MAPY ..................................................................................................... 51 

 6.1   Tvorba znakového kľúča ................................................................................................ 51 

     6.1.1  Bodové znaky ....................................................................................................... 51 

     6.1.2  Líniové znaky ....................................................................................................... 53 

     6.1.3  Plošné znaky......................................................................................................... 54 

 6.2   Popis mapy ..................................................................................................................... 55 

 6.3   Kompozícia a ďalšie prvky mapy .................................................................................. 57 

 6.4   Publikácia mapy ............................................................................................................. 58 

7   DISKUSIA ............................................................................................................................ 59 

8   ZÁVER .................................................................................................................................. 61 

9   POUŽITÉ ZDROJE ............................................................................................................ 62  

10   PRÍLOHY ........................................................................................................................... 66 

  



  9 

PREHĽAD POUŽITÝCH SKRATIEK 
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ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 

DMP 1G Digitální model povrchu 1. generace 

DMR 5G Digitální model reliéfu 5. generace 

GKÚ  Geodetický a kartografický ústav 

GPS  Global Positioning System (globálny polohovací systém) 

KN  Katastr nemovitostí / Kataster nehnuteľností 

LLS  Letecké laserové skenovanie 

LU / LC Land use / Land cover 

OSM  Open Street Map 

RÚIAN  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

S-JTSK  Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SR  Slovenská republika 

TIN  Triangulated irregular network (triangulačná nepravidelná sieť)  

ÚGKKSR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

UTM  Universal Transversal Mercator 

VDP  Veřejný dálkový přístup 

WGS 84 Svetový geodetický referenčný systém 1984 

WMS  Web Map Service (webová mapová služba) 

WMTS  Web Map Tile Service 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZBGIS  Základná báza údajov pre geografický informačný systém 

ZIV  Základný interval vrstevníc 
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1 ÚVOD 

V dnešnej dobe sú mapy médiom, s ktorým sa každodenne stretávame v širokej škále 

spoločenských sfér, napríklad v školách, doprave, hospodárstve, ekonómii či turistike. Tieto 

mapy označujeme ako tematické, pretože sú tvorené pre daný účel s ohľadom na určitý okruh 

užívateľov (napr. turistické, hydrologické či meteorologické mapy). Na topografickom podklade 

(napr. vodné toky, budovy či cesty) zdôrazňujú len jeden alebo niekoľko prvkov mapového 

obsahu, pričom tie ostatné sa potlačujú. V súčasnosti sú tematické mapy, vzhľadom k jednoduchej 

dostupnosti kartografických softwarov, najrozšírenejším produktom kartografie. 

Kartografia je vedný odbor, zaoberajúci sa znázornením zemského povrchu a nebeských 

telies a objektov, javov na nich a ich vzťahov vo forme kartografického diela a tiež súbor činností 

pri spracovaní a využívaní máp (ČSN 73 0401, 1989). Masívny vývoj počítačov a internetu na 

sklonku 20. storočia vyvolal revolúciu v oblasti kartografie a umožnil vznik digitálnej kartografie. 

Tá výrazne prehĺbila možnosti kartografie využívaním digitálnej databáze oproti papieru 

a vizualizáciou pomocou rôznych médií oproti tlači máp. Grafické programy majú rovnakú 

výhodu ako všetky digitálne technológie, a to možnosť editácie a rýchlu tvorbu aktualizovaných 

výstupov (Dobešová, 2009, s. 14). Na jednej strane nastal obrovský nárast počtu kartografických 

diel, avšak na druhej strane sa výrazne zvýšil podiel takých kartografických diel, ktoré sú tvorené 

v rozpore so základnými kartografickými pravidlami. Dôvodom je posun tvorby máp od skupín 

odborníkov k užívateľom, ktorí majú vďaka kartografickým softwarom zjednodušenú cestu 

k tvorbe mapy. 

Tieto programy ale určite samé nestačia k vytvoreniu kartograficky korektnej mapy, potrebné 

sú i znalosti užívateľa, ktoré mnohokrát chýbajú. Navyše, ak mapa má obsahovať dáta viacerých 

zdrojov, napríklad z toho dôvodu, že jeden zdroj nedokáže pokryť celú oblasť mapy, tvorba mapy 

je o to náročnejšia. Zdroje dát majú rôzne charakteristiky priestorového rozlíšenia, podrobnosti, 

komplexnosti či aktuálnosti a navyše môžu byť v rôznych súradnicových systémov. Software 

nedokáže tieto dáta zharmonizovať automaticky, preto postupy vyrovnania dát a tvorby mapy 

musí zvoliť sám kartograf. 

Z týchto dôvodov je táto bakalárska práca zameraná na tvorbu turistickej mapy osady Bílý 

Kříž / Biely Kríž (ďalej tiež BK), ktorá sa nachádza na česko-slovenskej hranici. Dôraz je pritom 

kladený na vyrovnanie a zhodnotenie cezhraničných priestorových dát. Jedná sa o mapu veľkej 

mierky, ktorá kladie väčší dôraz na detailnosť jednotlivých dátových vrstiev. Tému práce som 

vymýšľal spoločne so svojím vedúcim práce a mojou hlavnou motiváciou pre výber tejto lokality 

bolo porovnať a vyrovnať české dátové zdroje so slovenskými a ako praktický výstup vytvoriť 

podrobnú mapu turisticky zaujímavej osady v súlade s kartografickými pravidlami. Zo všetkých 

hraničných lokalít bola vybraná osada BK vďaka jej vhodnej rozlohe, turistickému potenciálu 

a pestrej histórii. Možno aj práve preto, že stred tejto obľúbenej turistickej lokality Beskýd pretína 
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štátna hranica, doteraz nebola pravdepodobne vytvorená žiadna takáto mapa. Vytvorená mapa 

bude k dispozícii i v tlačenej podobe aj napriek dnešnému trendu digitálnych máp, keďže nie 

každému vyhovuje pri orientácii v teréne mobil či tablet. Preto aj napriek ustupujúcemu záujmu 

zostávajú tradičné analógové mapy naďalej podstatným produktom kartografickej tvorby.  

 

1.1 Ciele práce 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť turistickú mapu veľkej mierky zachytávajúcu 

lokalitu Bílý Kříž / Biely Kríž ležiacu v Beskydách na česko-slovenskej hranici. Dôraz bude 

kladený na zhodnotenie a vyrovnanie priestorových dát oboch krajín, zobrazujúcich túto lokalitu. 

K práci bude použitý software ArcGIS for Desktop.  

Postupné ciele práce sú nasledujúce: 

• zhromaždiť dostupné priestorové dáta z danej lokality, použiteľné pre tvorbu mapy, 

• navrhnúť štruktúru databáze a spôsob, ako do tejto databáze previesť podkladové dáta, 

• naplniť databázu dátami, 

• získať ďalšie dáta terénnym šetrením, 

• vyrovnať a zhodnotiť zhromaždené priestorové dáta oboch krajín, 

• z vyrovnaných dát vytvoriť mapu uvedenej lokality, rešpektujúcu použité kartografické 

pravidlá. 

Práca je logicky členená do kapitol podľa postupu tvorby mapy. Najprv je charakterizovaná 

samotná lokalita Bílý Kříž / Biely Kríž, kde je stručne opísaná história a geografické pomery 

oblasti. Nasleduje kapitola organizácie tvorby mapy, v ktorej je formulované zadanie vytváranej 

mapy. Podrobná charakteristika získaných dátových zdrojov je opísaná v nasledujúcej kapitole. 

Opisuje sa tu aj správanie dát na štátnej hranici, vysvetľujú sa dôvody získania dát a uvádzajú sa 

možnosti dostupnosti týchto dát. Ďalej nasleduje najrozsiahlejšia kapitola, ktorá sa zaoberá 

organizáciou získaných dát, ich predspracovaním, terénnym šetrením, záverečným spracovaním 

a vyrovnaním priestorových dát oboch krajín a taktiež zhodnotením kvality týchto dát z rôznych 

hľadísk. Porovnávané sú tu české zdroje dát so slovenskými a určujú sa ich slabé a silné stránky. 

V záverečnej časti práce je uvedený postup vytvorenia kartografického diela z vyrovnaných dát 

navrhnutím vhodnej vizualizácie a vytvorením znakového kľúča. Grafickým výstupom práce je  

turistická mapa lokality Bílý Kříž / Biely Kríž v tlačenej i elektronickej podobe, slúžiaca hlavne 

turistom, ktorí do tejto lokality zavítajú. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Turistická lokalita Bílý Kříž / Biely Kríž leží v samom srdci Moravsko-sliezskych Beskýd na 

česko-slovenskej hranici vo výške okolo 900 m n. m. Vzdušnou čiarou sa nachádza 24 km 

juhovýchodne od Frýdku-Místku a 19 km severozápadne od Čadce. Okolitá zvlnená krajina 

ponúka ideálne podmienky k turistike, hlavne hrebeňovým túram a BK je akýmsi vrcholom ciest 

turistov a pútnikov prichádzajúcich zo sliezskej strany od Visalají, Gruňa či Vilémovic, 

moravskej strany od sútoku Černé a Bílé Ostravice a slovenskej strany od Vrch Predmiera. Práve 

južne od BK sa nachádza Trojmezný kameň, ktorý už niekoľko storočí oddeľuje Sliezsko, Moravu 

a Slovensko. Oblasť patrí na českej strane do CHKO Beskydy, na tej slovenskej do CHKO 

Kysuce. Osadou BK prechádza cyklotrasa od Starých Hamer na Grúň a končia tu trasy bežeckej 

Lysohorskej magistrály. Južne od osady sa rozprestierajú pieskovcové skalné útvary Vlčí skála 

a Malá Vlčia skala. Severne od osady je vybudovaná výskumná stanica Ústavu výzkumu globální 

změny AV ČR z Brna, v ktorej sa skúma vplyv zvýšeného množstva oxidu uhličitého na rastliny. 

Ústavu taktiež patrí experimentálny les pri výskumnej stanici a experimentálna lúka na 

juhovýchode osady, kde sa prístrojmi merajú rôzne charakteristiky okolitej prírody. 

Pôvodne sa osada Bílý Kříž / Biely Kríž volala Karlovice. Nový názov dostala po nepríjemnej 

udalosti okolo roku 1830, kedy pašeráci tabaku z uhorského Slovenska ubili jägra (strážcu 

panstva), pričom vrah, ktorý ho zabil, musel na mieste jeho skonu postaviť kríž natretý bielou 

farbou, ktorá bola symbolom zmareného nevinného mladého života. Kríž stojí na mieste dodnes 

po rôznych úpravách v priebehu času (Obr. 1) a aj vďaka nemu sa v osade ku koncu devätnásteho 

storočia sa začal rozvíjať turizmus. Nemecký turistický spolok Beskidenverein si v osade zriadil 

útulňu Beskidenheim v roku 1897 a letnú vilu Josefínka v roku 1907. Dnes už tieto objekty 

neexistujú, ale ich zbytky sú v teréne rozpoznateľné dodnes. Beskidenverein a Vítkovické 

železiarne sa tiež postarali v roku 1924 o stavbu majestátneho hotela Weisse Kreuz, ktorý mal 

k dispozícii elektrinu z neďaleko postavenej veternej elektrárne do roku 1956. Na jej mieste bola 

v roku 1992 postavená nová veterná elektráreň, ktorú však ekológovia rýchlo zrušili a jej zbytky 

betónových základov sú v teréne viditeľné dodnes. Na mieste vyhoreného hotela Weisse Kreuz 

bol v roku 1937 postavený hotel Berghotel, neskôr premenovaný na Bílý Kříž. Ten bol prestavaný 

na apartmány v súkromnom vlastníctve. 

Vďaka Josefovi Daňkovi bola v osade zriadená turistická stanica Klubu českých turistov, 

neskôr premenovaná na Daňkovu turistickú ubytovňu. Tá bola ešte za prvej československej 

republiky spojená s hotelom Sulov, ktorý bol vybudovaný nemeckým veľkoobchodníkom Livom. 

Dnes je komplex budov zjednotený pod hotel Sulov (Obr.1), pričom jeho časť (bývalý hotel 

Daněk) prechádza kompletnou prestavbou. Na mieste bývalých hospodárskych budov hotela 

Sulov bol tiež postavený penzión Ničman. Ďalší z hotelov, hotel Baron, bol otvorený v roku 1932 

a postavil ho čašník Adolf Baron z hotela Berghotel. Pre svoju manželku tiež nechal vybudovať 
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kamennú kaplnku nad hotelom, ktorá bola neskôr preslávená tým, že v nej týždeň slúžil 

bohoslužby Karol Wojtyła, neskorší pápež Ján Pavol II. Po vojne bol hotel, spravovaný 

partizánom Štefanom Krištofíkom, pomenovaný ako hotel Jeleň. Dnes, už s názvom Kysuca, 

hotel chátra. Podobný osud postihol aj jeho okolité hospodárske budovy a chatky. 

Od začiatku 20. storočia po prvú republiku sa stalo z obyčajnej osady vyhľadávané turistické 

stredisko. Pôvodné chalupy sa buď premenili na turistické zariadenia alebo postupne zanikli. Po 

obsadení Česka Hitlerom v roku 1939 odchádzalo cez BK do zahraničia mnoho ľudí, hlavne 

vojakov. Následne boli počas druhej svetovej vojny boli obsadené všetky hotely na BK nemeckou 

mládežou z Hitlerjugend. Tí, zo strachu z partizánov, sa ku koncu roka 1944 z osady vytratili. 

Najväčší rozkvet zažil BK po vojne. Stalo sa z neho celoštátne stredisko odborárskej rekreácie. 

Hotely (zotavovne) boli takmer stále obsadené a dokonca kvôli turistom jazdil priamy rýchlik 

z Prahy do Bílé, vzdialenej od strediska 10 km. Pre rekreantov sa organizovali kultúrne podujatia 

a v zime tu fungovali aj 2 zjazdovky. Dodnes stoja stĺpy vleku jednej z nich na lúke blízko hotela 

Kysuca. Vďaka turistom v osade fungovali aj obchody, pričom najznámejší z nich bol obchod 

U Závisláka, ktorý je dnes rekonštruovaný na súkromný dom.  

Po prevrate nastali v osade ťažké časy. Zotavovne začali chátrať a výrazne poklesol cestovný 

ruch. Bývalé kúpalisko zarástlo drevinami a známe stredisko stratilo svoje čaro. V posledných 

rokoch však lokalita zase pomaly ožíva. Hotel Sulov obnovil svoju činnosť, funguje taktiež chata 

Josefína či chata Ondráš a hotel Bílý Kříž sa prebudoval na apartmány v súkromnom vlastníctve. 

Budujú sa nové parkoviská, rekonštruujú sa niektoré zastarané budovy a v osade je dnes tiež celá 

rada súkromných chatiek. Aj Oldřich Boháč sa zamyslel nad budúcnosťou osady, keď v svojej 

publikácii Beskydy (2016, s. 154) napísal: „Snáď sa priblíži osada BK k pôvodnému miestu 

vyhľadávaných turistických oblastí s výhľadmi ako boli známe a s obľubou navštevované.“  

Obr. 1: Turistická lokalita Bílý Kříž / Biely Kríž. 

Vľavo kríž, podľa ktorého dostala osada svoje pomenovanie, vpravo pohľad na hotel Sulov od hotela 

Kysuca. Zdroj: Vlastné fotografie.  
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3 ZADANIE MAPY 

Prvým krokom práce je ujasnenie základnej koncepcie plánovanej mapy, od ktorej sa odvíja 

zhromažďovanie zdrojových dát. Podstatné je jasne formulovať cieľ mapy, z ktorého bude 

čitateľný zámer, s ktorým sa mapa tvorí a spracováva. Pred tvorbou mapy musí byť mimo iného 

určená cieľová skupina užívateľov, kartografické zobrazenie, použitý software pre tvorbu mapy, 

formát papiera či typ mapy (Tab. 1). 

Zadanie vytváranej mapy vychádza z cieľov tejto bakalárskej práce uvedených v kapitole 1.1. 

V tejto práci bude tvorená podrobná turistická mapa osady BK, ktorá bude slúžiť turistom i širokej 

verejnosti. Pre prehľad o javoch a objektoch v osade BK a blízkom okolí bola využitá mapa 

webového portálu Mapy.cz a archívne mapy. Vďaka týmto informáciám bol pre tlač mapy  

vybraný formát papiera SRA3 (320 × 450 mm), ktorý nie je bežne využívaným v praxi. Dôvodom 

tohto výberu bola snaha zobraziť aj turistické prvky mapy, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti od 

osady a zároveň zachovať podrobnosť mapy a jej veľkú mierku. Tá bola predbežne stanovená na 

1 : 3 000 až 1 : 3 500, ako kompromis medzi zobrazením všetkých prvkov v osade a okolí 

a podrobnosťou mapy. Mapové pole bude vzhľadom k tvaru územia osady a väčšieho množstva 

mapových prvkov v smere sever – juh nastavené na výšku papiera, avšak presná oblasť vytváranej 

mapy spolu s mierkou mapy bude určená až na záver práce podľa dát jednotlivých dátových 

vrstiev lokality. Tie budú preto tvorené pre rozsiahlejšiu oblasť osady BK. 

Kartografické zobrazenie sa stanovuje hlavne s ohľadom na účel mapy. Z dôvodu 

neskreslenia uhlov a zachovania severu pri hornom okraji mapy bude použitý súradnicový systém 

UTM 34. Mapa bude tvorená v softwari ArcGIS for Desktop, na ktorý mám v rámci štúdia 

bezplatnú študentskú licenciu. Je to komerčný GIS program, spoločnosťou ESRI vyvíjaný od roku 

1997 a z hľadiska kartografickej funkcionality patrí medzi najlepšie softwary vo svojom odbore.  

Tab. 1: Zadanie pre vytváranú mapu osady Bílý Kříž / Biely Kríž. 

ZADANIE MAPY 

Cieľ mapy: turistická mapa osady BK veľkej mierky 

Cieľová skupina užívateľov: široká verejnosť, turisti 

Objem informácií : podrobný topografický i turistický obsah + miestne zaujímavosti 

Názov mapy: Bílý Kříž / Biely Kríž 

Mierka mapy: 1 : 3 000 až 1 : 3 500 

Kartografické zobrazenie: UTM 34 

Kompozícia mapy: mapové pole, legenda, mierka, názov, tiráž, QR kód 

Software pre tvorbu mapy: ESRI ArcGIS for Desktop 

Formát papiera: SRA3 (320 × 450 mm) 

Typ mapy: turisticky-topografická mapa veľkej mierky 
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4 CHARAKTERISTIKA DÁT 

Priestorové dáta sú dáta o polohe, tvaru a vzťahoch medzi javmi reálneho sveta, vyjadrené 

spravidla vo forme súradníc a topológie (VÚGTK, 2019). Tieto dáta sa vzťahujú k presne 

určeným bodom v priestore, ktorým môžeme priradiť priestorové súradnice. Topológiu dát zase 

určujú mapové prvky vytvárajúce topologické štruktúry tvorené uzlami, hranami a stenami. 

Priestorové dáta majú dve základné zložky: geometrickú (lokalizačnú) a atribútovú (popisnú), 

a delia sa na dáta rastrové a vektorové. Rastrové dáta sú dáta tvorené rovnako veľkými bunkami 

(pixelmi) rovnakého tvaru (väčšinou štvorec), ktoré súvisle vyplňujú vymedzený priestor, zatiaľ 

čo vektorové dáta sú reprezentované bodmi, líniami či polygónmi. Tie sú základnými 

geometrickými elementami vektorovej grafiky. 

Jedným z cieľov tejto bakalárky je zhromaždenie čo najväčšieho množstva dostupných 

priestorových dát pre lokalitu Bílý Kříž / Biely Kríž ležiacu v Beskydách na česko-slovenskej 

hranici. Potrebné sú teda, jak české, tak i slovenské dáta, či už od verejných a štátnych inštitúcií 

alebo súkromných spoločností. V dnešnej dobe existuje veľké množstvo priestorových dát, avšak 

podstatné je vybrať si tie, ktoré sú z overených zdrojov, majú čo najväčšiu presnosť a podrobnosť 

postačujúcu pre tvorbu topografickej mapy veľkej mierky. 

 

České zdroje dát 

Významnou štátnou inštitúciou, ktorá je producentom národných priestorových dát pre Česko je 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), ktorý na internete spravuje Geoportál ČÚZK. 

Medzi dátové sady poskytované týmto portálom patria polohopisné a výškopisné dáta 

ZABAGED, Katastr nemovitostí, RÚIAN, Ortofoto ČR, digitálne modely reliéfu a povrchu, 

štátne mapové diela, databáza bodových polí, databáza geografických mien Česka (Geonames), 

letecké snímky či archívne mapy. Ďalšími štátnymi inštitúciami produkujúcimi dáta pre Česko je 

Geografická služba Armády České republiky, ktorá vytvára digitálny model územia v mierke        

1 : 25 000 (DMÚ-25) a Česká geologická služba, ktorá spracováva a poskytuje informácie 

o geologickom zložení štátneho územia. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka zasa 

poskytuje vodohospodárske dáta (DIBAVOD), ktoré sú tematickou nadstavbou typov objektov 

ZABAGED. Medzi ďalších poskytovateľov dát patria súkromné firmy, napríklad ARCDATA 

Praha (vektorové dáta ArcČR 500) či T-Mapy. V dnešnej dobe je mnoho dátových sád 

dostupných cez webové mapové služby (WMS), ktoré sú vhodné ako podklad mapy (napríklad 

WMS katastrálnych máp či WMS základných máp ČR). 
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Slovenské zdroje dát 

Na Slovensku je významným producentom národných priestorových dát Geodetický 

a kartografický ústav v Bratislave (GKÚ) v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky (ÚGKKSR). Tento ústav spravuje internetový portál, nazvaný ako 

Geoportál, na ktorom poskytuje dátové sady: polohopisné dáta ZBGIS, Ortofotomozaiku SR (od 

mája 2019 dostupná pre západné a stredné Slovensko), Digitálny model reliéfu 3.5, rastre ZBGIS 

a základné mapy SR v rôznych mierkach či Databázu geografických názvov z územia SR. Na 

stránkach Geoportálu tiež môžeme nájsť Archív katastrálnych, štátnych či vojenských dát, ktorý 

je spravovaný Ústredným archívom geodézie a kartografie, čo je osobitné pracovisko ÚGKKSR. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zasa poskytuje na svojom portáli okrem iného aj 

Geologickú mapu SR 1:50 000. Zo súkromných firiem je najznámejšou ArcGEO Information 

Systems, ktorá sa špecializuje na distribúciu GIS od ESRI pre Slovensko. Aj na Slovensku sú 

mnohé dátové sady dostupné cez WMS, či už s dátami od ÚGKKSR alebo súkromných firiem 

(produkt Ortofoto 2010).  

 

4.1 Využité české zdroje dát 

Z českých zdrojov dát budú pre vytváranú mapu využité výhradne dátové sady ČÚZK, a to 

z dôvodu ich deklarovanej presnosti a podrobnosti. Navyše, sú to dáta z overeného zdroja, ktoré 

boli pre potreby tejto práce poskytnuté zdarma bez nejakých väčších administratívnych 

komplikácii. Jedná sa o polohopisné dáta ZABAGED, Digitálny model reliéfu 5G, RÚIAN, 

Ortofoto ČR, Geonames, Katastr nemovitostí a Archiválie. 

 

4.1.1 Polohopisné dáta ZABAGED 

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je komplexný digitálny 

geografický model územia Českej republiky, ktorý je spravovaný českým zememeračských 

úradom vo verejnom záujme. Je využívaný vo verejnej správe ČR a je hlavným zdrojom 

informácii pre tvorbu základných máp ČR a súčasne je zdrojom vybraných informácií pre dátovú 

štruktúru INSPIRE.  

Polohopisná časť ZABAGED, ktorá je tvorená 119 typmi geografických objektov, obsahuje 

dvojrozmerne vedené (2D) priestorové a popisné informácie o sídlach, komunikáciách, 

rozvodných sieťach a produktovodoch, vodstve, územných jednotkách a chránených územiach, 

vegetácii a povrchu a terénnom reliéfe. Súčasťou sú aj údaje o geodetických bodoch na území 

ČR. Tieto všetky typy objektov, spolu s ich definíciami, zdrojmi dát, spôsobom geometrického 

vyjadrenia, popisu poskytovaných vlastností a identifikačných kľúčov vedených formou 
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atribútov, sú publikované v Katalógu objektov ZABAGED (Zeměměřický úřad, 2018) a tvoria 

komplexný topologicky harmonizovaný geografický model územia Česka. 

Objekty ZABAGED sú pravidelne celoplošne revidované a aktualizované dvoma základnými 

spôsobmi. Prvý, tzv. plošný (periodický) spôsob aktualizácie prebieha na základe dát diaľkového 

prieskumu Zeme (hlavne leteckého snímkovania), verejných dostupných zdrojov na internete, 

šetrenia vybraných informácií miestnych orgánov verejnej správy a terénneho miestneho šetrenia. 

Druhý, tzv. priebežný spôsob aktualizácie využíva výstupy z informačných systémov verejnej 

správy, kde sú vybrané typy objektov aktualizované priebežne v spolupráci s primárnymi 

správcami týchto dát. V posledných rokoch sa vďaka leteckému laserovému skenovaniu 

geometricky spresňujú vybrané typy objektov (napríklad diaľnice, železničné trate či osy vodných 

tokov). Od roku 2015 sa taktiež spresňujú stavebné objekty, predovšetkým vrstva budov 

s využitím dát ISKN. Z mapy stavu plošnej aktualizácie (ČÚZK, 2019b) vyplýva, že lokalita BK 

bola plošne aktualizovaná v roku 2016. Od tejto doby však prebehlo niekoľko priebežných 

aktualizácií a záleží od jednotlivých objektov, v akom konkrétnom čase a mieste (ČÚZK, 2019c), 

pričom dáta, s ktorými sa pracuje v tejto práci, boli poskytnuté v októbri 2018. 

Nie všetky vrstvy ZABAGED budú pre mierku vytváranej mapy dostatočne podrobné, keďže 

boli tvorené v priestorovom rozlíšení 1 : 10 000. Na druhú stranu v dnešnej dobe pre územie 

Česka neexistuje podobne komplexný geografický model. Polohopisné dáta budú využité pri 

tvorbe vektorových dátových vrstiev (napríklad vrstva budov, ciest či vodných tokov), ktoré budú 

pokrývať české územie vytváranej mapy. Pretože dáta ZABAGED siahajú len po štátnu hranicu 

Česka, vytvárané dátové vrstvy budú doplnené vektorovými polohopisnými dátami zo 

slovenských dát. 

Hlavnou výhodou ZABAGED je predovšetkým komplexnosť celého geografického modelu 

územia, ktorý je pre účely prezerania dát dostupný širokej verejnosti prostredníctvom mapovej 

aplikácie Geoprohlížeč na webovej stránke geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec. Pre prácu s týmito 

dátami je potrebná objednávka, a to za úplatu cez internetový obchod úradu (ČÚZK, 2019f). 

Polohopisné dáta ZABAGED sú tiež dostupné vo forme WMS (ČÚZK, 2019g).  

 

4.1.2 Digitálny model reliéfu ČR 5. generácie 

Výškopisné dáta poskytujú informácie o výškových pomeroch terénneho reliéfu, pričom 

v súčasnej dobe ČÚZK produkuje niekoľko výškopisných dátových sád rozdielnej úrovne 

a presnosti výškopisu (Tab. 2). 

 

 

 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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Tab. 2: Prehľad výškopisných dátových sád 

Zdroj: Dátové sady (ČÚZK, 2019a). 

 

V tejto práci bude z výškopisných dátových sád ČÚZK použitý Digitálny model reliéfu ČR 

5. generácie (DMR 5G) z toho dôvodu, že je to najpresnejšia dátová sada ČÚZK, ktorá zobrazuje 

prirodzený alebo ľudskou činnosťou upravený zemský povrch v digitálnom tvare vo forme výšok 

diskrétnych bodov v nepravidelnej trojuholníkovej sieti (TIN) bodov. Využíva súradnice X, Y, 

H, kde H reprezentuje nadmorskú výšku vo výškovom referenčnom systéme Balt po vyrovnaní 

(Bpv) s úplnou strednou chybou 0,18 m v odkrytom teréne a 0,3 m v zalesnenom teréne (ČÚZK, 

2019a). DMP 1G zasa zobrazuje územie spolu so stavbami či rastlinným pokryvom tiež vo forme 

nepravidelnej siete výškových bodov (TIN) a využíva sa pri analýze výškových pomerov terénu 

a geografických objektov, ktoré sa na ňom vyskytujú. Pre neaktuálnosť dát (rok 2013) však tento 

Dátová sada Popis Presnosť Technológia vzniku 

ZABAGED – 

výškopis 3D 

vrstevnice 

Obsahuje 3 typy 

objektov vrstevníc so 

základným intervalom 5, 

2 alebo 1 m a vybrané 

terénne hrany. 

0,7 – 1,5 m v odkrytom teréne 

1 – 2 m v sídlach 

2 – 5 m v zalesnenom teréne 

Vektorizácia 

výškopisných údajov 

zo Základnej mapy 

ČR 1 : 10 000  

ZABAGED – 

výškopis grid 10 

x 10 m 

Digitálny model reliéfu 

v podobe pravidelnej 

mriežky (10 x 10 m) 

trojrozmerne vedených 

(3D) bodov.  

0,7 – 1,5 m v odkrytom teréne 

1 – 2 m v sídlach 

2 – 5 m v zalesnenom teréne 

Interpolácia 

z vrstevnicového 

modelu ZABAGED 

Digitálny model 

reliéfu ČR 4. 

generácie 

(DMR 4G) 

Zobrazuje zemský 

povrch v digitálnom 

tvare vo forme výšok 

diskrétnych bodov 

v pravidelnej sieti (5 x  5 

m) bodov. 

Úplná stredná chyba výšky  

0,3 m v odkrytom teréne a 1 m 

v zalesnenom teréne. 

Letecké laserové 

skenovanie 

Digitálny model 

reliéfu ČR 5. 

generácie  

(DMR 5G) 

Zobrazuje zemský 

povrch v digitálnom 

tvare vo forme výšok 

diskrétnych bodov 

v nepravidelnej 

trojuholníkovej sieti 

(TIN) bodov. 

Úplná stredná chyba výšky  

0,18 m v odkrytom teréne 

a 0,3 m v zalesnenom teréne. 

Letecké laserové 

skenovanie 

Digitálny model 

povrchu ČR 1. 

generácie 

(DMP 1G) 

Zobrazuje územie spolu 

so stavbami a rastlinným 

pokryvom vo forme 

nepravidelnej siete 

výškových bodov (TIN). 

Úplná stredná chyba výšky  

0,4 m pre presne vymedzené 

objekty (budovy) a 0,7 m pre 

objekty presne neohraničené 

(lesy a ďalšie prvky 

rastlinného pokryvu). 

Letecké laserové 

skenovanie 



  20 

model nevyužitý nebol, hlavne kvôli zmenám vegetačného pokryvu okolia BK v posledných 

rokoch. 

DMR 5G vznikol podobne ako DMR 4G a DMP 1G z dát získaných metódou leteckého 

laserového skenovania (LLS) celej republiky v rokoch 2009 až 2013, pričom v poslednom roku 

bolo skenované aj územie BK (ČÚZK, 2019d). Dokončený bol v roku 2016 pre celé územie 

Česka. Je pravidelne verifikovaný v súvislosti s plošnou aktualizáciou ZABAGED ČR 

a aktualizovaný metódami digitálnej stereofotogrammetrie a na vybraných územiach i metódou 

LLS.  

Hlavne v členitom a zalesnenom teréne, aký má aj mapovaná oblasť tejto práce, je DMR 5G 

veľkou výhodou oproti iným výškopisným dátovým sadám. Je vhodný pre identifikácii skál, 

terénnych stupňov, vodných tokov či zareznutých ciest do terénu, a to vďaka väčšiemu 

priestorovému rozlíšeniu. Taktiež sa DMR 5G dá efektívne využiť pri tvorbe vrstevníc určených 

pre mapy veľkých mierok či pri tieňovaní reliéfu. ČÚZK poskytuje tento model po štátnu hranicu 

Česka, mapovanie pomocou LLS má však určitý presah aj za hranice krajiny. Pre účely tejto mapy 

boli poskytnuté aj tieto dáta, vďaka čomu DMR 5G pokryje celú lokalitu spracovávanej mapy. 

Digitálny model reliéfu je užívateľom dostupný, či už vo forme WMS služby (ČÚZK, 2019g), 

k objednaniu za úplatu cez internetový obchod (ČÚZK, 2019f) alebo k prezeraniu vo webovej 

aplikácii Geoportál (geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/). 

 

4.1.3 RÚIAN 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je súčasťou systému základných 

registrov verejnej správy a funguje od roku 2012. RÚIAN obsahuje popisné a lokalizačné údaje 

o územných prvkov, územne evidenčných jednotkách, účelových územných prvkov, adresách na 

území Česka a ich vzájomných väzbách. Z pohľadu verejnej správy je najdôležitejším 

referenčným prvkom adresa, na ktorú sa odkazujú ostatné informačné systémy verejnej správy. 

Výhodou dátovej sady RÚIAN je jej aktuálnosť, keďže jej dáta sa aktualizujú každý týždeň. 

Dáta získané pre spracovávanú mapu sú aktuálne k 1. decembru 2018. Budú využité pre tvorbu 

vrstvy budov a ich adresných miest, parciel či štátnej hranice, ktorou dáta končia. 

Súčasťou projektu RÚIAN je aj Veřejný dálkový přístup (VDP), pomocou ktorého sú dáta 

RÚIAN voľne dostupné na internete k prezeraniu alebo k sťahovaniu pomocou tzn. výmenného 

formátu (VFR) na stránkach vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej. Aktuálne dáta je 

možné sťahovať vo formáte XML, PDF či CSV. Vo VDP je možné nastaviť časový rozsah, 

územné prvky či územné obmedzenie sťahovaných dát. 

 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej
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4.1.4 Ortofoto ČR 

Ortofoto ČR je periodicky aktualizovaná sada farebných ortofotosnímok v rozmeroch a klade 

mapových listov Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km), od roku 2016 s veľkosťou pixelu 0,20 m. Je 

to georeferencované ortografické zobrazenie zemského povrchu, ktorý je snímkovaný digitálnou 

kamerou. Od roku 2012 sa letecké snímkovanie územia ČR a následná tvorba ortofotosnímok 

vykonáva v dvojročnej perióde, kedy každý rok je snímkovaná polovica republiky (ČÚZK, 

2019a). Ortofotosnímky lokality BK, ktoré boli objednávané v októbri 2018, boli nasnímané 

v roku 2016, pričom už dnes (máj 2019) je dostupná nová aktualizácia z roku 2018 (ČÚZK, 

2019e). 

Ortofoto je základná dátová vrstva, ktorú je výhodné kombinovať s vektorovými dátami. 

Ortofoto je možné mimo iného využiť ku kontrole a spresňovaniu dát z iných dátových zdrojov, 

pričom metóda leteckého snímkovania má určitý presah aj za hranice štátu. ČÚZK snímky 

neorezáva presne na hranici a užívateľom poskytuje tieto dáta s obalovou zónou približne 100 m 

mimo republiku (Obr. 2). 

Pomocou služieb WMS a WMTS (ČÚZK, 2019g) je možné české ortofoto voľne využiť vo 

všetkých aplikáciách (klientoch) a prezerať si ho môžeme aj na webových stránkach Geoportálu 

(geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/) . Taktiež sa dá za úplatu objednať cez internetový obchod úradu 

(ČÚZK, 2019f). 

Obr. 2: Znázornenie presahu českého ortofota na slovenské územie. 

Červená čiara znázorňuje štátnu hranicu. Zdroj dát: Ortofoto ČR (2016). 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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4.1.5 Geonames 

Geonames je databázou geografických mien Česka, ktorá obsahuje súbor priestorových 

a popisných informácií o štandardizovaných geografických menách a tiež menách sídelných 

jednotiek. Napĺňanie databáze bolo ukončené v roku 2005 a od roku 2006 je priebežne 

aktualizovaná a doplňovaná v pravidelnom cyklu.  Dáta Geonames sú využívané ako zdroj 

informácií o českých geografických menách a ich topológii v geografických informačných 

systémoch (GIS), hlavne vo verejnej správe. Štandardizované mená sú záväzné pre vydavateľov 

štátnych mapových diel a doporučené k užívaniu ostatným vydavateľom kartografických diel 

v ČR, preto budú využité i vo vytváranej mape pre českú časť územia. Geonames je sprístupnená 

prostredníctvom WMS (ČÚZK, 2019g) a Geoportálu úradu (geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/). 

Dáta je tiež možné objednať cez internetový obchod (ČÚZK, 2019f). 

 

4.1.6 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí (KN) je súbor pravidelne sa aktualizujúcich údajov o nehnuteľnostiach 

v Česku, zahrňujúci ich súpis, popis, či ich geometrické a polohové určenie. KN bude použitý vo 

forme WMS (ČÚZK, 2019g) pri tvorbe hraničných kameňov, ktoré nie sú k dispozícii v dátach 

RÚIAN. Prístup k týmto dátam je však možný i cez internetové stránky ČÚZK nahliadnutím do 

katastru (nahlizenidokn.cuzk.cz), cez diaľkový prístup (cuzk.cz/aplikace-dp) či cez internetovú 

stránku ikatastr.cz. 

 

4.1.7 Archiválie 

ČÚZK dnes poskytuje mnoho archívnych máp, pričom pre potreby práce boli získané Císářské 

povinné otisky stabilního katastru ešte z rokov 1824 – 1836 v mierke 1 : 2 880, Katastrální mapy 

evidenční v mierke 1 : 2 880 z roku okolo 1883, Státní mapa odvozená 1 : 5 000 z roku 1954, 

Topografické mapy 1 : 10 000 v systéme S – 1952 z rokov 1961 – 1965 či Mapy evidence 

nemovitostí v mierke 1 : 2 880 zo 60. a 80. rokov 20. storočia.  

Tento zdroj dát je užitočný pri hľadaní objektov v lokalite vytváranej mapy, ktoré už 

neexistujú. I keď sú z nich dnes len ruiny, tak práve vďaka starým mapám ich dokážeme 

identifikovať, približne lokalizovať a nájsť v teréne. Pritom v lokalite BK sa nachádza 

mnoho bývalých objektov (ubytovne, usadlosti či veterná elektráreň). Navyše, Státní mapa 

odvozená a Topografické mapy boli tvorené pre celé územie vtedajšieho Československa, vďaka 

čomu pokrývajú i celú lokalitu vytváranej mapy, čo zjednodušuje prácu s dátami. 

Archiválie si je možné prezrieť v samostatnej aplikácii od ČÚZK na internetovej stránke  

archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy archiv.html. Taktiež je ich možné objednať v internetovom 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
https://cuzk.cz/aplikace-dp
https://ikatastr.cz/
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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obchode úradu ako rastrové súbory, ktoré vznikli skenovaním alebo ako kvalitné papierové tlače 

(ČÚZK, 2019f). 

 

4.2 Využité slovenské zdroje dát 

Z dát GKÚ budú v tejto práci využité vektorové polohopisné dáta ZBGIS, jediné objednané 

z internetového obchodu ústavu. Taktiež bude od mája 2019 použitá novovytvorená 

Ortofotomozaika stredného Slovenska, dostupná na Geoportále GKÚ a webová mapová služba 

Katastrálnych máp. V čase pred vydaním nového ortofota bude tiež využívaná WMS Ortofota 

z roku 2010, nasnímaná dvoma súkromnými firmami pre Národný geoportál Slovenska. 

Digitálny model reliéfu od GKÚ nebol objednaný z dôvodu administratívnych podmienok 

úradu, ktorý pre záverečné práce poskytuje dáta zdarma len pre študentov slovenských vysokých 

škôl. ČÚZK však nakoniec poskytol svoj DMR 5G pre celú záujmovú oblasť práce a slovenský 

model tak už nebude potrebný. Navyše, slovenský DMR 3.5, ktorý je upravenou verziou DMR 3 

(z roku 2004), má podľa Daňovej a kol. (2012, s. 9) presnosť okolo 2,5 m, na výškovo členitých 

územiach len približne 15 m. 

 

4.2.1 Polohopisné dáta ZBGIS 

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) je súčasťou informačného 

systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a zabezpečuje Úrad geodézie, kartografie 

a katastra SR (Geoportál, 2019a). Taktiež je základom pre tvorbu tematických nadstavbových 

GIS systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych mapových diel.  

Polohopisné dáta ZBGIS sú bezšvovou geodatabázou, udržiavanou v súradnicovom systéme 

S-JTSK s Baltským výškovým systémom po vyrovnaní (Bpv), ktorá pokrýva celé územie SR. 

Zber údajov prebiehal v rokoch 2001 až 2010 a zobrazovacia podrobnosť a vhodnosť údajov je 

v rozpätí mierok 1 : 7 000 až 1 : 20 000. Referenčné údaje v geodatabáze ZBGIS pozostávajú zo 

76 tried objektov, 98 atribútových domén a 35 relačných vzťahov, ktoré sú usporiadané 

v Katalógu tried objektov ZBGIS (ÚGKKSR, 2013) v 10 kategóriách (antropogénne prvky, 

vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice, letecko-navigačné informácie, cesty špeciálne, 

špeciálne použitie a všeobecné). 

Aktualizácia objektov ZBGIS funguje na princípe 4 hlavných metód. Primárna je 

fotogrametrická metóda zberu, kde sa pomocou aktuálnych leteckých snímok zaktualizujú 

a doplnia objekty s ich vlastnosťami. Nasleduje miestne šetrenie, kde pracovník šetrením priamo 

v teréne overí správnosť a úplnosť objektov. Na záver aktualizované údaje prejdú procesom 

kontroly kvality podľa príslušnej ISO formy. V závislosti od kvality preberaných údajov sú do 



  24 

cyklu aktualizácie zaradené aj údaje iných webových mapových služieb a databáz. Pre lokalitu 

BK prebiehal zber údajov v roku 2008 avšak do októbra 2018, teda do doby, kedy boli dáta 

objednané, neboli tieto údaje zaktualizované.  

Aj napriek tejto horšej aktuálnosti údajov a relatívne malej zobrazovacej podrobnosti je tento 

zdroj vektorových polohových dát momentálne najlepším komplexným modelom na Slovensku, 

ktorý je dostupný verejnosti. Polohopisné dáta budú využité pri tvorbe vektorových dátových 

vrstiev (napríklad vrstva budov, ciest či vodných tokov), ktoré budú pokrývať slovenské územie 

vytváranej mapy. Dáta od GKÚ siahajú len po slovenskú štátnu hranicu, preto budú vytvárané 

dátové vrstvy doplnené vektorovými polohopisnými dátami z českých zdrojov.  

Pre prezeranie polohopisných dát ZBGIS je na stránkach Geoportálu dostupná webová 

aplikácia Mapový klient ZBGIS (zbgis.skgeodesy.sk). Dostupné sú tiež webové mapové služby 

(Geoportál, 2019c). Na stránke http://geoportal.gov.sk/sk/mapbeží webová aplikácia Národného 

geoportálu s možnosťou výberu týchto dát. Pre prácu s dátami je potrebná objednávka údajov za 

úplatu, ktorá je možná cez internetovú aplikáciu Produkty a služby (GKÚ, 2019). Na využívanie 

tejto elektronickej formy prístupu je nevyhnutná registrácia a následné prihlásenie sa do aplikácie. 

 

4.2.2 Ortofoto 2010 

Ortofoto bolo nasnímané v rokoch 2008 – 2010 súkromnými spoločnosťami Eurosense a Geodis 

Slovakia a sprístupnené Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Úradom 

geodézie, kartografie a katastra pre Národný geoportál Slovenska (INSPIRE, 2019). Ortofoto je 

nadlaždicované podľa mapových listov Štátnej mapy odvodenej (2 x 2,5 km). Informácie 

o rozlíšení jedného pixela neboli nájdené, avšak kvalitou vizuálne zaostáva za českým (2016) 

i novým slovenským ortofotom (2018). Webová mapová služba ortofota (SAŽP, 2019) bude do 

príchodu nového slovenského ortofota (od mája 2019) používaná pre kontrolu a spresňovanie dát 

iných dátových zdrojov, avšak pre jej malú podrobnosť a časovú neaktuálnosť budú zobrazované 

dáta brané s určitou rezervou. Ortofoto presahuje približne 100 až 350 m za hranice Slovenska, 

podľa ukončenia mapových listov (Obr. 3). Okrem WMS je možné ortofoto stále vidieť na 

stránkach Národného geoportálu (geoportal.gov.sk/sk/map). 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000
http://geoportal.gov.sk/sk/map
http://geoportal.gov.sk/sk/map
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Obr. 3: Znázornenie presahu Ortofota 2010 na územie Česka. 

Červená čiara znázorňuje štátnu hranicu. Zdroj dát: Ortofoto 2010. 

 

4.2.3 Ortofotomozaika SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

sa dohodli na spolupráci pri tvorbe ortofota, nazvaného ako Ortofotomozaika SR. Vytvorená bola 

metódou leteckého meračského snímkovania a je rozdelená na mapové listy Štátnej mapy 

odvodenej 1 : 5 000 (2 x 2,5 km), pričom má rozlíšenie 0,25 m na jeden pixel a strednú polohovú 

chybu 0,31 m. Snímkovanie republiky sa rozdelilo na 3 roky (2017 – 2019) a v lokalite BK 

prebiehalo v roku 2018 (Geoportál, 2019b). 

Ortofoto bolo sprístupnené verejnosti v máji 2019. Bude využité na kontrolu a spresňovanie 

vytvorených dát, hlavne na slovenskom území, ktoré do tej doby nedisponovalo kvalitným 

ortofotom. Z príčiny časovej aktuálnosti bude nové ortofoto využívané i pre českú oblasť mapy 

vďaka presahu až okolo 300 m za hranice štátu (Obr. 4). Ortofotomozaiku SR je možné stiahnuť 

zdarma za celú oblasť západného či stredného Slovenska na internetových stránkach úradu 

(Geoportál, 2019b) alebo za mapové listy na Mapovom kliente ZBGIS (zbgis.skgeodesy.sk) pod 

funkciou Export údajov. Dostupná je tiež webová mapová služba (Geoportál, 2019c). 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000
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Obr. 4: Znázornenie presahu slovenského ortofota na územie Česka. 

Červená čiara znázorňuje štátnu hranicu. Zdroj dát: Ortofotomozaika SR (2018). 

 

4.2.4 Kataster nehnuteľností 

Je to verejný register a zároveň informačný systém, pravidelne aktualizovaný, ktorý obsahuje 

geometrické určenie nehnuteľností, ich súpis, popis a údaje o právach k nim. Tieto dáta budú 

využité pre tvorbu vrstvy budov a pre náhľad na hranice parciel, vďaka ktorým bude možné 

vyznačiť súkromné pozemky. Dostať sa k týmto údajom je možné cez webové portály ÚGKKSR. 

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) je dostupný na stránke 

kataster.skgeodesy.sk a Katastrálny portál (KaPor) zas na stránke www.katasterportal.sk/kapor/. 

KN je tiež možné zobraziť cez Mapový portál ZBGIS (zbgis.skgeodesy.sk) a k objednaniu je 

dostupný na stránkach Geoportálu (Geoportál, 2019d). Katastrálnu mapu je tiež možné využiť 

ako webovú mapovú službu (Geoportál, 2019c). 

 

4.3 Využité globálne zdroje dát 

Medzi ďalšie zdroje dát, ktoré budú využité vo vytváranej mape, patria vektorové dátové sady 

Open Street Map pokrývajúce svojimi dátami celý svet. Taktiež bude využitá internetová 

aplikácia Mapy.cz ako zdroj turistických informácii a panorámy. 

 

https://kataster.skgeodesy.sk/
http://www.katasterportal.sk/kapor/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000
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4.3.1 Open Street Map  

Open Street Map (OSM) sú voľne dostupné priestorové dáta zobrazujúce celý svet, ktoré sú 

spravované nemeckou softwarovou spoločnosťou Geofabrik, Ich zdrojom sú rôzni dobrovoľníci 

či organizácie, ktorí umožňujú voľné využitie svojich dát. Podľa dátových typov (body, línie 

a polygóny) sú usporiadané v katalógu vrstiev spolu so svojimi atribútmi (Open Street Map, 

2017). Sú to taktiež najpodrobnejšie voľne dostupné priestorové dáta pokrývajúce celé územia 

Česka a Slovenska. Vrstvy OSM budú využité na tvorbu vektorových dátových vrstiev, kde budú 

dopĺňať dáta štátnych inštitúcií. Nedá sa však zaručiť ich presnosť, ani kvalita a ich správnosť je 

potrebné overovať v teréne. Dáta sú dostupné k stiahnutiu zdarma na webových stránkach 

spoločnosti (Geofabrik, 2019), a to pre komerčné i nekomerčné využitie. K prezeraniu týchto dát 

online existuje webová aplikácia na stránke www.openstreetmap.org. 

 

4.3.2 Mapy.cz 

Mapy.cz je známa česká internetová a mobilná mapová aplikácia vyvíjaná spoločnosťou Seznam. 

Medzi mnohé funkcie aplikácie patrí vyhľadávanie objektov, plánovanie trás či výletov po okolí. 

Taktiež na českom území funguje služba Panoráma, ktorá umožňuje zorientovať sa v lokalite ešte 

pred výjazdom do terénu. Mapy.cz tiež poskytujú veľkú škálu mapových podkladov pre obe 

krajiny. Obľúbené sú hlavne turistické, zimné, letecké či dopravné mapy (Obr. 5), ktoré môžu 

pomôcť pri kontrolovaní či doplňovaní objektov do vytváranej mapy. Dnes je táto aplikácia 

preložená aj do slovenčiny a pre Slovensko funguje pod webovou adresou sk.mapy.cz. 

Obr. 5: Turistická mapa lokality BK. 

Zdroj: mapy.cz. 

www.openstreetmap.org
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5 SPRACOVANIE DÁT A ICH KVALITA 

V tejto kapitole je postupnými krokmi opísané, ako prebiehala tvorba nových vyrovnaných 

dátových vrstiev z dostupných zdrojových dát, ktoré boli doplnené dátami z terénu, či tvorba 

nového výškopisu. Opísaná je tiež kvalita hodnotených zdrojových dát v lokalite BK. 

Novovytvorené vrstvy budú využité pre tvorbu turistickej mapy. 

 

5.1 Organizácia dátových vrstiev 

Zdrojové dáta musia byť harmonizované v jednotnej databáze (Noardo a kol, 2016, s. 144). Preto 

boli všetky dáta, potrebné pre tvorbu turistickej mapy BK, uložené v jednej priestorovej databáze 

(geodatabáze), ktorá vďaka vhodnému ukladaniu a organizovaniu dát ponúka ich jednoduchšiu 

správu a editáciu. VÚGTK definuje geodatabázu ako „prostredie pre správu báz geografických 

dát (geopriestorových dát, geodát) vyvinuté firmou ESRI“. Zjednodušene povedané sa jedná 

o miesto, kde sa ukladajú všetky potrebné dáta. 

V softwaru ArcGIS sa využívajú hlavne dva typy geodatabáz. File geodatabase, ktorá bola 

zvolená pre túto prácu, ukladá jednotlivé datasety ako súbory v jednom priečinku, ktorý je 

umiestnený na disku počítača, pričom každý dataset môže obsahovať dáta až do veľkosti 1 TB. 

Geodatabázu je možné použiť na rôznych platformách (Windows či Linux) a pre ukladanie 

objemných súborov je lepšou voľbou ako Personal geodatabase. Tá ukladá datasety do jedného 

.mdb súboru, ktorý je uložený na disku počítača. Nevýhodou je jej menšia celková kapacita, ktorá 

je limitovaná na 250 až 500 MB. Navyše ju podporujú len operačné systémy Windows (ArcGIS 

Help, 2019). 

Geodatabázu je možné rozdeliť do datasetov (Feature Dataset), v ktorých sú logicky členené 

jednotlivé dátové vrstvy (Feature Class). Pre dataset je možné definovať súradnicový systém, 

ktorý tak platí pre všetky vektorové vrstvy, ktoré sa v ňom nachádzajú. Geodatabáza nemusí byť 

nutne členená na tieto podcelky, tie však spriehľadňujú uloženie vrstiev a umožňujú vytvorenie 

topológie (súbor priestorových pravidiel, ktorý definuje priestorové vzťahy medzi jednotlivými 

vrstvami). 

 

5.1.1 Návrh databáze a naplnenie databáze dátami 

Všetky vektorové dátové vrstvy boli v geodatabáze rozdelené do datasetov podľa charakteristiky 

dát. V datasete Zdrojové dáta sú uložené pôvodné neupravované dátové vrstvy získané z rôznych 

zdrojov, pričom pre lepšie orientovanie sa v tejto dátovej sade je v názvoch jednotlivých vrstiev 

definované, aký zdroj reprezentujú. Dataset pomocných vrstiev slúžil k ukladaniu vrstiev, ktoré 
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boli len medzikrokom k vytvoreniu nových dátových vrstiev. Tie sa ukladali do datasetu Mapové 

dáta. Podrobný popis ich tvorby je opísaný v kapitole 5.4. 

Do datasetu Mapa boli skopírované dátové vrstvy datasetu Mapové dáta. Tieto vrstvy majú 

nastavenú definitívnu kartografickú vizualizáciu navrhnutým znakovým kľúčom a ich prípadné 

úpravy boli vykonané kvôli vizuálnym požiadavkám mapy. Dataset Anotácie mapy obsahuje 

všetky popisy mapy spolu s ich maskami. Podrobnejší popis tvorby znakového kľúča 

a anotačných vrstiev je opísaný v kapitole 6. Rastrové dáta sú uložené v geodatabáze mimo 

datasety, ktoré môžu obsahovať len vektorové dátové vrstvy. Jedná sa o DMR 5G, tieňovaný 

reliéf či ortofotá Česka a Slovenska. 

 

5.2 Predspracovanie dát 

V tejto podkapitole je opísané, ako prebiehalo predspracovanie určitých získaných dát pre účely 

ďalšej práce s týmito dátami a tvorbu turistickej mapy lokality BK. 

 

5.2.1 Súradnicový systém  

Pre všetky získané dáta sa najprv kontrolovalo, v akom súradnicovom systéme boli zobrazované. 

Najrýchlejšie je to možné zistiť vo vlastnostiach vrstvy (Properties) pod záložkou Source. Ak je 

súradnicový systém definovaný ako  <Undefined> či <Unknown>, tak to znamená, že u danej 

vrstvy nie je nastavený. To sa musí spraviť ručne pomocou funkcie Define Projection. Definuje 

sa taký súradnicový systém, v akom boli poskytnuté jednotlivé dáta a jeho správnosť sa 

skontroluje v samostatnom mxd projekte, ktorý sa nastaví na ten istý súradnicový systém. Len 

takto sa dáta zobrazia správne a budú pripravené k ďalšiemu kroku. 

Výzvou bolo zlúčenie dát do rovnakého súradnicového systému. Pre účely vytváranej mapy 

bol vybraný Univerzálny transverzálny Merkatorov systém súradníc (UTM) nad elipsoidom 

WGS84 v poludníkovej zóne 34. V lokalite BK zachováva sever hore a juh dole, čo je pre 

užívateľa mapy jednoduchší variant ako súradnice S-JTSK, ktoré nie sú orientované horným 

okrajom k severu. Mercatorovo konformné valcové priečne sečné zobrazenie pri prevode do 

roviny neskresľuje uhly. 

Zaujímavosťou je, že systém súradníc UTM 34 nemali žiadne získané zdroje. Polohopisné 

dáta ZABAGED boli získané v systéme UTM, ale v poludníkovej zóne 33, v ktorej sa nachádza 

takmer celé Česko. Avšak práve najvýchodnejšie časti krajiny, kde patrí aj lokalita vytváranej 

mapy, spadajú pod zónu 34, čo je oblasť medzi 18° a 24° východnej zemepisnej dĺžky. Pomocou 

funkcie Project sa tieto dáta museli transformovať na správnu poludníkovú zónu prevodom na 

súradnicový systém UTM 34 (EPSG kód 32634). Touto funkciou sa tiež prepočítal súradnicový 
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systém Open Street Map dát, ktoré boli pôvodne v systéme súradníc GCS WGS 1984, i keď nad 

rovnakým elipsoidom ako UTM. 

Slovenské vektorové dáta od GKÚ boli poskytnuté v systéme súradníc S-JTSK. Pre prepočet 

súradnicového systému na UTM 34 sa tiež použila funkcia Project, avšak v tabuľke funkcie bolo 

potrebné nastaviť správnu transformáciu medzi Besselovým a WGS 84 elipsoidom. Medzi 

súradnicami S-JTSK a WGS 84 existuje 6 transformácií, pričom pre Česko sa používa 

transformácia S_JTSK_To_WGS_1984_1 s metódou Position Vector. ARCDATA PRAHA 

(2010) však uvádza, že Esri odporúča pre slovenské územie používať, vo verzii ArcGIS 10 

a vyššej, transformáciu S_JTSK_To_WGS_1984_4, tiež s metódou Position Vector. Z toho 

dôvodu, že územie spracovávanej mapy je na hraniciach Česka a Slovenska, boli vyskúšané  

obidve transformácie a oveľa vyššiu presnosť bola dosiahnutá pri transformačnej rovnici 

s príznakom _4, kde sa odchýlka dát pohybuje len v radoch centimetrov. Rovnaká transformácia 

sa využila pri vektorových dátach RÚIAN a DMR 5G, ktoré boli taktiež v systéme S-JTSK. 

Podobné postupy nastavenia súradnicového systému boli využité i pri rastrových dátach, pre 

české ortofoto z UTM 33, a pre to slovenské zo systému S-JTSK. Pre rastre však bola využitá 

funkcia Project Raster, kde sa okrem transformačných rovníc taktiež nastavuje technika 

prevzorkovania rastru (Resampling Technique). Pre ortofotá je pritom najvhodnejšou technikou 

kubická konvolúcia (CUBIC), ktorá vypočítava výslednú hodnotu na základe 16 najbližších 

buniek. Táto technika produkuje lepšie vyzerajúce výsledky a využíva sa pre dáta, ktoré nie sú 

kategorické (ArcGIS Desktop, 2019). 

 

5.2.2 Vektorové bodové prvky ZABAGED  

Vektorové dáta jednotlivých zdrojov bolo potrebné spojiť do nových vrstiev a uložiť ich do 

geodatabáze pre potreby novovytváranej mapy. Pre ďalšie operácie s bodovými polohopisnými 

dátami ZABAGED však najprv bolo nutné tieto dáta previesť z multipart objektov na jednotlivé 

prvky, a to pomocou funkcie Multipart to Singlepart alebo Feature to Point. Obe funkcie 

produkujú pre bodové objekty rovnaké výsledné vrstvy. Až takto upravené bodové prvky 

ZABAGED boli pripravené pre tvorbu nových vektorových dátových vrstiev. Podrobný popis 

spracovania dát do týchto vrstiev je opísaný v kapitole 5.4. 

 

5.2.3 Ortofoto 

Ortofoto české i slovenské je rozdelené do mapových listov Štátnej mapy 1 : 5 000 s rozmerom 

jedného listu 2 x 2,5 km. Lokalita BK je rozčlenená medzi štyri listy českého ortofota a dva listy 

toho slovenského. Pre zjednodušenie práce a farebné vyrovnanie boli tieto rastre spojené do 

jedného datasetu funkciou Mosaic To New Raster s typom pixelov 8 BIT UNSIGNED (hodnoty 



  31 

pixelov od 0 do 255). Spojené ortofotá boli následne transformované do systému súradníc UTM 

34 a použité pri kontrole a spresnení dát iných zdrojov. 

 

5.2.4 Dáta RÚIAN 

Dáta RÚIAN boli pre účely mapy stiahnuté bezplatne zo stránok VDP vo formáte XML, a to 

samostatne pre katastre Morávka, Staré Hamry 1 a Bílá s platnosťou k 1. decembru 2018. Dáta sa 

spracovávali s využitím nástroja VFR Import Basic 10.6.23, ktorý je voľne dostupný na stránkach 

ARCDATA PRAHA (2019a). Pomocou tohto nástroja boli dáta transformované z formátu XML 

do novovytváranej geodatabáze, pričom tento proces bol zopakovaný trikrát, zvlášť pre každé 

katastrálne územie. Vytvorené dáta boli transformované do súradnicového systému vytváranej 

mapy a s využitím funkcie Merge boli jednotlivé dátové vrstvy katastrálnych území spojené do 

vrstiev nových, ktoré dátami pokryli celé české mapované územie. Tie boli následne orezané 

nástrojom Clip podľa lokality vytváranej mapy a naimportované do jej geodatabáze 

 

5.2.5 Webové mapové služby 

Webové mapové služby (WMS) sú služby, ktoré pracujú na princípe klient-server a umožňujú 

zdieľanie priestorových údajov vo forme rastrových máp v prostredí internetu či v GIS 

aplikáciách. Pre tvorbu dátových vrstiev boli využité WMS katastrálnych máp v Česku i na 

Slovensku ako zdroj informácií o budovách a parcelách, a WMS slovenského ortofota z roku 

2010 na vizuálnu kontrolu mapových objektov. Tieto služby sa napájajú do ArcMap cez nástroj 

Add WMS Server, kde sa zadá URL adresa príslušnej služby na internete. Odozvou sú vrátené 

rastrové údaje, georeferencované jednoznačne daným referenčným súradnicovým systémom.  

 

5.2.6 Archívne dáta 

Archiválie, ktoré boli získané od ČÚZK sú naskenovanými mapami vo formáte JPG, ktoré sú bez 

súradnicového systému a vzájomné polohy objektov v obraze neodpovedajú ich skutočnej 

vzdialenosti. Tieto mapy bolo preto potrebné zgeoreferencovať. Georeferencovanie je pritom 

proces, pri ktorom sa súradnicová sústava jedného záznamu upraví tak, aby bola totožná so 

súradnicovou sústavou iného obrazového záznamu. Procesom georeferencovania sa mení 

informácia o polohe obrazových prvkov, hodnoty jednotlivých pixelov zostávajú rovnaké (Štych 

a kol, 2008, s. 31). V ArcMap sa georeferencuje s využitím nástroja Georeferencing, kde sa 

pomocou upresňujúcich bodov (control points) ladí poloha objektov naskenovanej mapy podľa 

dát so súradnicami. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov bola mapa uložená a transformovaná 

do požadovaného tvaru, pričom vždy bolo nutné počítať s určitou odchýlkou transformovaných 
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máp. Mapy boli využité pri približnom lokalizovaní objektov v teréne s presnosťou na desiatky 

centimetrov. 

5.2.7 Tvorba DMR a tieňovaného reliéfu 

 

Digitálny model reliéfu 5. generácie bol od ČÚZK získaný v textovom formáte xyz 

v súradnicovom systéme S-JTSK. Cieľom bolo z týchto dát vytvoriť TIN, raster a tieňovaný 

reliéf. Prvým krokom bolo vytvorenie bodovej vrstvy funkciou ASCII 3D to Feature Class, ktorá 

umožňuje spracovanie všetkých štyroch mapových listov súčasne. V tejto funkcii sa ako výstupný 

dátový typ nastavil MULTIPOINT, súradnicový systém S-JTSK a ako priemerná vzdialenosť 

bodov bola nastavená hodnota 1. Následne sa bodová vrstva transformovala na UTM 34. 

Potom sa z bodov interpoláciou vytvoril TIN pomocou funkcie Create TIN. V tejto funkcii sa 

nechali všetky prednastavené hodnoty (výškové pole Z a typ Mass_Points) a uložil sa výstupný 

súbor, z ktorého bol funkciou TIN to Raster vytvorený raster. Tu sa nastavila lineárna metóda 

(LINEAR) a veľkosť bunky 1 m (CELLSIZE 1). Veľkosť bunky je taká malá preto, aby bolo 

v rastri vidieť čo najviac detailov, ktoré sa najviac prejavili na neskôr vytvorenom tieňovanom 

reliéfe (Obr. 6). Pre vyhladenie vytvoreného rastru sa využila funkcia Resample s jej 

prednastavenými parametrami. 

Pri znázornení reliéfu tieňovaním boli využité svetlé a tmavé tóny, pričom tie sa striedajú 

podľa toho, ako dopadajú lúče z virtuálneho zdroja svetla na zemský povrch. Biele miesta sú tie, 

kde lúče dopadajú kolmo a čím menej svetla na povrch dopadá, tým tmavšia plocha je. Táto 

intenzita tónu závisí od nastaveného uhlu dopadu lúčov na povrch, pričom nastavený smer dopadu 

je potom rovnaký pre celú mapu. Uhol dopadu lúčov sa nastavuje vo funkcii Hillshade. Hodnoty 

parametrov boli ponechané tie prednastavené, ktoré sa používajú najčastejšie v tejto funkcii 

(Azimuth  = 315° a Altitude = 45°) a vytvoril sa  tieňovaný reliéf terénu, ktorý má veľkosť bunky 

1 m a slúžil na kontrolu niektorých dát z iných zdrojov a na tvorbu dát nových, napríklad vodných 

tokov. Bude tiež využitý ako podklad vznikajúcej mapy, vďaka čomu mape dodá plastický efekt. 

Obr. 6: Proces tvorby tieňovaného reliéfu z DMR 5G. Intravilán osady BK. 

 

Zdroje dát: DMR 5G (2013). 
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5.3 Spresnenie dát na základe terénneho šetrenia  

Jedným z cieľom tejto práce je získanie ďalších dát terénnym šetrením, ktoré prebehlo od 17. do 

19. mája 2019, pričom jeho cieľom bolo preskúmať celú lokalitu vytváranej mapy v teréne. Dôraz 

sa predovšetkým kládol na skontrolovanie existencie, lokácie či atribútov jednotlivých dát, na 

vyhľadanie ruín už dnes neexistujúcich objektov a na domapovanie predovšetkým tých dátových 

vrstiev, ktoré neboli dostatočne pokryté zdrojovými dátami alebo pokryté boli, ale existenciu 

jednotlivých dát vrstiev nebolo možné skontrolovať inak ako v teréne. Na mapovanie objektov 

bola využitá aplikácia ArcGIS Collector, ktorá bola nainštalovaná do dvoch tabletoch značky 

Samsung Galaxy Tab Active 2. Tie boli pre účely tejto práce požičané Katedrou aplikované 

geoinformatiky a kartografie. 

 

5.3.1 Nahratie dát do ArcGIS Collector 

ArcGIS Collector je mobilná aplikácia určená k zberu dát v teréne. Umožňuje prezerať vektorové 

a rastrové dáta online i offline, zobrazuje aktuálnu polohu a umožňuje zber a editáciu 

vektorových dát, i v offline režime s následnou synchronizáciou. Aplikácia funguje na 

zariadeniach s operačným systémom Android a iOS a jej vzhľad a funkcie sú optimalizované pre 

použitie v teréne (ARCDATA PRAHA, 2019b). 

Prvým krokom prípravy dát do ArcGIS Collectora bolo ich nahratie na ArcGIS Online. Ten 

je nástrojom pre publikáciu, prezeranie a zdieľanie dát, interaktívnych máp a aplikácií v prostredí 

internetu (ARCDATA PRAHA, 2019c). Vektorové dátové vrstvy, ktoré vznikli zo zdrojových 

dát (podrobný popis tvorby dátových vrstiev je opísaný v kapitole 5.4), bolo jednoduchšie 

publikovať na ArcGIS Online cez program ArcGIS Pro, ktorý je rovnako produktom ESRI ako 

ArcMap. Jeho pracovné prostredie je však prispôsobené moderným trendom v užívateľskom 

rozhraní a je navrhnutý tak, aby uľahčoval spoluprácu medzi užívateľmi, i cez internet a webové 

služby (ARCDATA PRAHA, 2019d). V ArcGIS Pro sa načítaným dátovým vrstvám nastavila 

vhodná symbolika pre terénne šetrenie (dôležitá je viditeľnosť a prehľadnosť vrstiev) a taktiež 

boli vytvorené tri nové prázdne dátové vrstvy, pričom každá z nich reprezentovala iný 

geometrický element vektorovej grafiky (body, línie, polygóny). Tieto vrstvy neskôr slúžili pre 

zber dát a informácií v teréne. Všetky dátové vrstvy v ArcGIS Pro sa spojili do jednej spoločnej 

skupiny (Group Layer) a na ArcGIS Online sa vypublikovali pomocou funkcie Share As Web 

Layer. 

Z rastrových dát bolo pre mapovanie použité české ortofoto, slovenské ortofoto od ZBGIS 

a DMR 5G. Najjednoduchším spôsobom by bolo tieto dátové sady pridať do ArcGIS Online ako 

webové mapové služby, ale keďže terénne šetrenie prebiehalo v offline režime, tak táto možnosť 

dostupná nebola. Rastrové dáta sa pritom publikujú odlišným spôsobom ako tie vektorové. Je 

potrebné vytvoriť službu Tile Layer (hosted), čo zahrňuje niekoľko krokov. Prvým z nich je 
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tvorba Tile Package (tpk), pre ktorú sa dáta zobrazia v programe ArcMap v samostatnom mxd 

dokumente, ktorý je následne jedným z parametrov funkcie Create Map Tile Package. Zavolaním 

tejto funkcie sa z práve zobrazeného rastru na obrazovke vygenerujú dlaždice. Čím vyššia úroveň 

generovania sa nastaví, tým viac dlaždíc sa vytvorí, čo znamená vyššiu kvalitu súboru, ale i jeho 

vyššiu veľkosť. Takto vytvorené dlaždice jednotlivých rastrov sa pomocou funkcie Share 

Package vypublikovali na ArcGIS Online. 

V ArcGIS Online bolo potrebné spraviť ďalšie kroky k nahratiu dát do ArcGIS Collector. 

Rastrové dáta uložené ako Tile Layer (hosted) bolo potrebné publikovať cez funkciu Publish. 

Takto publikované súbory už bolo možné zobraziť v ArcGIS Online a po zmene nastavení 

vytvorených súborov aj v ArcGIS Collector. U vektorových vrstiev bolo potrebné v nastaveniach 

súboru Feature Layer (hosted), ktorý bol vytvorený publikovaním a združuje všetky vektorové 

vrstvy, umožniť editovať dáta v offline režime. V ArcGIS Online bola následne vytvorená 

webová mapa, do ktorej boli pridané všetky príslušné vektorové i rastrové dáta. V nastaveniach 

mapy sa zaškrtlo políčko Enable offline mode, čo umožňuje pracovať s mapou i v offline režime 

a tiež políčko Use in Collector for ArcGIS, ktoré umožnilo zobrazenie mapy v ArcGIS Collector. 

Keďže terénne šetrenie prebiehalo v offline režime aplikácie ArcGIS Collector, tak pred 

samotným mapovaním bolo potrebné online mapu stiahnuť do pamäte oboch tabletov. Vďaka 

tomu mohlo terénne šetrenie prebiehať i bez pripojenia k internetu. 

 

5.3.2 Terénne šetrenie 

Mapovalo sa v dvoch skupinách po dvoch ľuďoch, pričom každá skupina mala jeden tablet 

a jeden fotoaparát. Jedna skupina sa zameriavala na mapovanie intravilánu osady BK, pričom 

dôraz sa hlavne kládol na kontrolu a úpravu budov, ciest, chodníkov, súkromných pozemkov, 

plotov, elektrického vedenia, parkovísk, prvkov turistického obsahu či priepustov. Druhá skupina 

sa skôr zamerala na okolie osady. Mapované boli cesty, chodníky, začiatky vodných tokov, lesné 

prieseky, vodojemy, ruiny už neexistujúcich objektov, skalné útvary či bývalé kameňolomy. 

Úprava a doplnenie dátových vrstiev dátami z terénneho šetrenia je opísaná v kapitole 5.4. 

Terénnym šetrením bolo celkovo zozbieraných 248 bodových prvkov, 127 líniových prvkov 

a 19 polygónových prvkov, pričom najviac ich bolo v intraviláne osady (Obr. 7). Je však nutné 

poznamenať, že nejde len o nové prvky zmapované v teréne. Tieto dáta sú často len určitými 

poznámkami umiestnenými na mape. Informujú o neexistencii mapových prvkov či zmene ich 

atribútov. Príčinou je prehľadnosť získaných informácií. Všetky nové prvky a poznámky boli 

zbierané do už spomínaných troch vrstiev, vytvorených len pre účely mapovania. Dôvodom 

vytvorenia týchto vrstiev bolo to, že tablety sa pri pripojení k internetu synchronizujú (dáta 

uložené v pamäti tabletov sa zapíšu do dátových vrstiev) a  keď dáta synchronizuje viac tabletov, 

tak tieto dáta sa v dátových vrstvách neprepisujú, ale pridávajú. Tento prísun informácii z oboch 
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tabletov by pri pridávaní, mazaní či úprave prvkov dátových vrstiev mapy znamenal problémy, 

hlavne v situácii, kedy by bol existujúci prvok editovaný na oboch tabletoch zároveň. 

Obr. 7: Prvky vyzbierané terénnym šetrením na podklade Land Use / Land Cover vrstiev 

Bodové (čierne body), líniové (červené línie) a polygónové (fialové polygóny) prvky vyzbierané v teréne. 

Zdroj: vlastné dáta. 

 

Všetky novozískané dáta boli z ArcGIS Online vyexportované vo formáte Shapefile na disk 

počítača. Postupne boli zapracovávané do vytváraných dátových vrstiev pomocou nástroja Editor, 

ktorý umožňuje prvky dátových vrstiev pridávať, mazať či upravovať. Terénne šetrenie takto 

výrazne prispelo k skvalitneniu obsahu vytváranej mapy. 
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5.4 Tvorba dátových vrstiev a kvalita zdrojových dát  

Analýza dostupných zdrojov nám ukázala, že každý zdroj dát dokáže istým spôsobom pomôcť 

pri zhromaždení dát pre vytváranú mapu. V tejto podkapitole je vysvetlené, akým spôsobom 

prebiehala tvorba dátových vrstiev z dostupných zdrojov, a to v oboch krajinách. Medzi sebou 

boli tiež porovnávané zdroje dát na českom území, s tými na Slovensku, po jednotlivých vrstvách. 

Zhodnotila sa ich kvalita v oblasti BK a určili sa ich slabé i silné stránky. Do tvorby dátových 

vrstiev a hodnotenia kvality zdrojov dát taktiež prehovorili poznatky a dáta získané terénnym 

šetrením, pričom kvalitou dát sa rozumie ich správnosť, presnosť, kompletnosť, komplexnosť či 

aktuálnosť. 

Postup spojenia vyrovnaných vektorových zdrojových dát do nových dátových vrstiev bol 

rovnaký pre všetky dáta. Spojenie dát sa vykonalo pomocou funkcie Merge, ktorá zachováva 

atribúty všetkých pôvodných dát. Novovytvorené vrstvy boli orezané podľa ohraničenia oblasti 

mapy pomocou funkcie Clip. Jednotlivé prvky v nových vrstvách je možné ďalej editovať, t. z. 

meniť ich polohu či atribúty, mazať či vytvárať nové pomocou nástroja Editor. Vytvorený bol 

tiež nový výškopis z dát DMR 5G. 

 

5.4.1 Budovy 

Na českom území bola vrstva budov tvorená hlavne z dátových sád ČÚZK, čiže z dát ZABAGED 

a RÚIAN, pričom pre vizuálnu kontrolu bolo využívané české ortofoto a od mája 2019 aj 

slovenské od ZBGIS, ktoré je aktuálnejšie a navyše pokrýva celý intravilán lokality BK. Vďaka 

nemu sa na českom území napríklad opravil tvar rekonštruovanej časti hotela Sulov a tiež bol 

zakreslený bufet, ktorý patrí k tomuto hotelu. Pri ortofotosnímkach sa muselo počítať s mierne 

zošikmeným pohľadom na zemský povrch. Ortorektifikácia síce upravuje snímky tak, aby pohľad 

na zemský povrch bol kolmý, avšak tento proces nie je úplne dokonalý a môžu sa tak vyskytovať 

určité odchýlky od kolmosti. Ďalším zdrojom, ktorý bol k dispozícii boli dáta OSM, ktoré však 

boli použité len na miestach, kde chýbali dáta od ČÚZK (hlavne budovy terénnej stanice severne 

od BK).  

V Katalógu objektov ZABAGED (2018) sa môžeme dočítať, že vrstva budov je definovaná 

ako „stavebný objekt zvonku ohraničený obvodovými stenami a strechou, pričom sa jedná 

o trvalú stavbu na pevnom základe, slúžiacu ku konkrétnemu účelu.“ RÚIAN však v dátovej 

vrstve Stavebných objektov obsahuje len objekty, ktoré sú uvedené v českom katastri 

nehnuteľností. Ďalší rozdiel medzi týmito dvoma sadami dát je v zobrazení budov na mape. Zatiaľ 

čo v RÚIAN sú polygónom zakreslené steny budov podľa katastru (prienik muriva s terénom), 

tak v ZABAGED sú budovy zaznačené podľa leteckých meračských snímok či ortofota a ich 

plochy reprezentujú obvod strešných plášťov. To spôsobuje skutočnosť, že budovy v ZABAGED 



  37 

majú väčšie plochy ako v RÚIAN. Polygóny budov z OSM zas vo veľkej miere kopírujú dáta 

RÚIAN, a tam kde tieto dáta chýbajú, tak odpovedajú ortofotu či budovám ZABAGED. 

Preferovaným zdrojom budov boli dáta ZABAGED z toho dôvodu, že mali viac zakreslených 

budov ako RÚIAN, a tie sa zhodovali s ortofotosnímkami alebo boli od nich len mierne 

vychýlené. Navyše tieto dáta zobrazujú reálny stav a umiestnenie objektov v porovnaní s dátami 

RÚIAN, ktoré zobrazujú objekty podľa katastra, čo spôsobilo problémy hlavne v odľahlejších 

oblastiach osady, kde boli tieto dáta dosť vychýlené od reality. Zasa nevýhodou dát ZABAGED 

je ich generalizácia, ktorá bola na niektorých budovách väčšia, ako by bolo vhodné pre mapu 

veľkej mierky. Preto bolo potrebné každú budovu kontrolovať zvlášť a vytvárať polygóny ručne, 

zväčša podľa budov ZABAGED, ale so zvýšenou podrobnosťou a kontrolou lokácie či tvaru 

podľa ortofotosnímok (Obr. 8). 

Obr. 8:Vrstva budov na rôznych dátových sadách a novovytvorené polygóny budov. 

Rozdiel medzi dátami RÚIAN (červená farba) a ZABAGED (modrá farba), dáta OSM (fialová farba) 

identické s RÚIAN, porovnanie dátových sád s novovytvorenými polygónmi budov (čierna farba) – na 

najjužnejšej budove zhoda s RÚIAN, na budove SV od nej zasa so ZABAGED, najsevernejšia budova 

upravená podľa českého ortofota. Zdroje dát: RÚIAN (2018), ZABAGED (2016), Ortofoto ČR (2016), 

OSM. 
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V slovenskej časti mapy bola vrstva budov tvorená hlavne z datovej sady ZBGIS od GKÚ, 

pričom dôraz sa tiež kládol na webovú mapovú službu katastrálnych máp a ortofoto. V čase 

tvorby vrstvy budov prebiehala vizuálna kontrola a úprava objektov podľa českého ortofota 

a slovenského ortofota z roku 2010. Vytvorené budovy boli neskôr skontrolované a prípadne 

upravené aj podľa nového slovenského ortofota od ZBGIS. K dispozícii tiež boli dáta OSM, ktoré 

však polohovo neodpovedali žiadnej dátovej sade a lokalizačne sa úplne nezhodovali ani s 

ortofotosnímkami, preto boli využité len na miestach, kde chýbali dáta iných zdrojov, zväčša 

u malých budovách či kaplnky, pričom ich poloha bola kontrolovaná v teréne. 

V katalógu tried objektov (ÚGKKSR, 2013) je vrstva budov definovaná ako „účelový objekt 

z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru“, pričom plocha budovy musí 

mať aspoň 6 m2 a pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. Z 

definícií vyplýva, že spôsob zakresľovania budov je podobný s budovami ZABAGED. Z tohto 

dôvodu mal tento zdroj dát prednosť pred budovami katastra, ktoré sa síce lokalizačne zhodovali 

s budovami ZBGIS, ale na pár miestach chýbali a zobrazovali len steny budov podľa katastru. 

Navyše, budovy ZBGIS odpovedali ortofotám, i keď na niektorých miestach boli potrebné mierne 

úpravy lokalizácie. Z dôvodov generalizácie bolo potrebné niektoré budovy zakresliť 

podrobnejšie, k čomu poslúžili ortofotosnímky oblasti (Obr. 9). Okrem jedného prípadu budovy, 

ktorá bola zaznačená v ZBGIS, ale v súčasnosti už neexistuje, nebol s týmito staršími dátami 

(2008) problém aj vďaka tomu, že na slovenskej strane mapy k veľkým zmenám budov za 

posledné roky nedošlo.  
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Obr. 9: Vrstva budov na rôznych dátových sadách a novovytvorené polygóny budov. 

Rozdiel medzi dátami Katastrálnej mapy (červená farba), ZBGIS (modrá farba) a OSM (fialová farba). 

Porovnanie dátových sád s novovytvorenými polygónmi budov (čierna farba) – najzápadnejšia budova 

zhodná s katastrom, tá najvýchodnejšia zasa so ZBGIS, malá dielňa na východe podľa OSM, malá budova 

dielne na severe zaznamenaná terénnym šetrením a slovenským ortofotom. Zdroje dát: ZBGIS (2008), KM 

(2019), OSM, Ortofotomozaika SR (2018). 

 

Požiadavkou vytváranej vrstvy bolo zakresľovanie budov podľa ich striech, to znamená tak, 

ako ich vidíme z leteckých snímok. To dokázali poskytnúť dáta ZABAGED a ZBGIS, ktorých 

kompletnosť vrstiev bola dostačujúca k tomu, aby bolo možné objekty zakresľovať podľa týchto 

zdrojov. Definíciu vrstvy budov majú oba zdroje podobné, vďaka čomu sú vrstvy kompatibilné 

a spojiť ich do jednej spoločnej vrstvy nebol problém. Ak porovnáme lokalizáciu budov oboch 

zdrojov dát podľa ortofotosnímok, tak dostaneme podobné výsledky na oboch stranách. Približne 

štvrtina budov sa s ortofotom zhodovala, okolo 50 % budov bolo potrebných mierne poopraviť 

a zbytok sa od ortofota líšil výraznejším spôsobom, čo je možné sčasti pripísať aktuálnosti dát. 

I keď sú české dáta ZABAGED z roku 2016, tak v posledných rokoch nastalo ohľadom budov na 

českej strane viacero zmien (rekonštrukcia pôvodných či stavba nových budov). Dáta ZBGIS sú 

síce až z roku 2008, avšak na slovenskej strane nedošlo v priebehu rokov v podstate k žiadnym 

zmenám, vďaka čomu sú dáta použiteľné dodnes. 
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Dáta katastrálnych máp oboch krajín slúžili len ako pomôcka pri vyhľadávaní objektov. 

Určovať kompletnosť či presnosť dát veľký zmysel nemá. Dáta sú výrazne polohovo presnejšie 

ako dáta ZABAGED a ZBGIS, ale sú zakresľované podľa právneho stavu v katastri 

nehnuteľností, ktorý nie vždy odzrkadľuje realitu. Najkvalitnejšími ortofotami, vďaka ktorým 

bolo možné budovy vizuálne kontrolovať, bolo české ortofoto z roku 2016, ktoré má síce o niečo 

lepšie rozlíšenie (0,20 m na pixel) ako to slovenské (0,25 m na pixel), ale je o 2 roky staršie, čo 

sa ukázalo ako najpodstatnejší faktor pri vizuálnej kontrole budov. Dáta OSM nie sú z overených 

zdrojov a nedosahujú takú kvalitu ako národné zdroje dát, preto boli v oboch častiach územia 

využívané len na miestach, kde chýbali dáta týchto zdrojov (hlavne menšie budovy a odľahlejšie 

miesta). Ich kvalita je však vyššia na českej strane územia, sú presnejšie a kompletnejšie ako tie 

na slovenskej strane. To je možné výrazným spôsobom pripísať kopírovaniu dát RÚIAN, ktoré 

sú bezplatné, a teda očividne boli nahraté i do dát OSM. 

Drvivú väčšinu budov bolo možné vizuálne kontrolovať ortofotosnímkami. Terénne šetrenie 

bolo preto hlavne zamerané na kontrolu a identifikáciu malých stavieb (nerozpoznateľné na 

ortofotách kvôli danému rozlíšeniu) a budov lokalizovaných v lese, zvlášť ak sa jednalo o budovy 

zaznačené podľa dát OSM. Z týchto dôvodov boli dôkladne prekontrolované stavby v areáli 

výskumnej stanice a kaplnka, ktorá bola v dátach OSM na dvoch rôznych miestach. Tiež sa 

kontrolovali prípadne zmeny tvarov všetkých budov a vďaka terénnemu šetreniu boli tiež 

zaznačené budovy v rekonštrukcii (hotel Sulov či bývalý obchod). V teréne bolo taktiež zistené, 

že budova nachádzajúca sa v lese západne od intravilánu, v skutočnosti neexistuje, i keď je 

zakreslená v českom katastri nehnuteľností. V osade BK boli tiež nájdené a zaznačené zbytky 

bývalých útulní (Josefínka a Beskidenheim). Pre približnú lokalizáciu Josefínky bola použitá 

Státní mapa odvozená z roku 1954 a pre Beskidenheim Katastrální mapa evidenční z druhej 

polovice 19. storočia. V teréne boli tiež zakreslené altánky a iné stavby so strechou, ktoré boli 

tiež pridané do vrstvy budov. S ohľadom na mierku vytváranej mapy, objekty s rozlohou do 15 

m2 neboli zakreslené. 

 

5.4.2 Popisné a evidenčné čísla budov 

Na českej strane územia bolo možné čerpať informácie o domových číslach budov z dvoch 

dátových vrstiev RÚIAN (Definičné body stavebných objektov a Adresné miesta) a vrstvy 

ZABAGED (Definičné body adresných miest). Ak porovnáme vrstvy RÚIAN medzi sebou, tak 

zistíme, že domové čísla aj umiestnenie bodov na polygónoch budov sú identické, avšak vrstva 

definičných bodov stavebných objektov pokrýva väčší počet budov ako Adresné miesta, pretože 

sú zaznačené aj pri budovách, ktoré nemajú domové číslo (napr. hospodárske budovy). Adresné 

miesta však chýbali aj pri niektorých budovách s evidenčným číslom. Z tohto dôvodu sa stali 

Definičné body stavebných objektov s popísaným domovým číslom zdrojom dát pre vytváranú 

mapu. Vrstva definičných bodov adresných miest od ZABAGED verne kopírovala dáta adresných 
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miest RÚIAN. Výnimkou bola budova s popisným číslom 86, kde body vrstiev RÚIAN boli 

umiestnené mimo polygón budovy, pričom definičný bod adresného miesta bol lokalizovaný 

priamo v strede tohto polygónu, čo pravdepodobne zapríčinila manuálna oprava dát ZABAGED. 

Jednotlivé body domových čísel boli editáciou umiestnené do stredu polygónov budov a domové 

čísla boli skontrolované a rozčlenené na čísla popisné a evidenčné podľa informácii o pozemkoch 

vo webovej aplikácii Geoprohlížeč od ČÚZK. 

Na Slovensku v polohopisných dátach ZBGIS nie je žiadna vrstva popisujúca domové čísla 

budov. Tie nebolo možné vyčítať ani z dostupných WMS katastrálnych máp, preto boli tieto 

informácie získané z katastrálnych máp webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od GKÚ. 

Editáciou boli do vytváranej mapy doplnené súpisné (ekvivalent popisných čísel v Česku) 

a evidenčné čísla budov. 

Porovnávať kvalitu dát tejto vrstvy je zbytočné, keďže získané informácie o domových 

číslach sú v oboch krajinách z katastrov nehnuteľností. Pri porovnaní dát ZABAGED a ZBGIS 

však zistíme, že ZBGIS nemá žiadnu vrstvu domových čísel. Naproti tomu ZABAGED takúto 

vrstvu má a aj napriek tomu, že jej zdrojom sú dáta RÚIAN, tak očividne ešte prechádza určitou 

manuálnou kontrolou a prípadné nezrovnalosti sa opravujú. Avšak v dnešnej dobe ľahkej 

dostupnosti údajov z katastra nehnuteľností to však nie je až taká nevýhoda dát ZBGIS. 

Terénnym šetrením boli domové čísla vizuálne kontrolované. Nezrovnalosti sa objavili 

u budovy Staré Hamry čp. 310, ktoré podľa dát českého katastru nehnuteľností patrí útulni 

Beskidenheim. Tá však neexistuje už skoro 100 rokov a identické domové číslo bolo v teréne 

nájdené na budove v areáli terénnej stanice. Do mapy však číslo pridané nebolo, keďže nie je 

možné overiť, či naozaj patrí tejto budove. V českom katastri nehnuteľností je totiž táto budova 

bez domového čísla. 

 

5.4.3 Land use / Land cover 

Dáta Land use / Land Cover (ďalej tiež LU / LC) boli pre české územie získané z vrstiev 

ZABAGED. V oblasti vytváranej mapy boli tieto dáta tvorené vrstvami: Lesní půda se stromy, 

Lesní půda s křovinatým porostem, Trvalý travní porost, Ovocný sad a zahrada a Vodní plocha. 

Okolie hotela Sulov tiež pokrývala vrstva nešpecifikovaných plôch, ktoré Katalóg objektov 

ZABAGED (2018) definuje ako „plochy, ktorých trvalé využitie nie je zrejmé.“ Z definície 

nebolo jasné, o akú plochu sa jedná, preto boli tieto plochy zmenené na iné LU / LC vrstvy podľa 

ortofota (Obr. 10). LU / LC vrstvy ZABAGED boli až príliš zgeneralizované na to, aby boli 

použité vo vytváranej mape. Editáciou boli rozčlenené na menšie a detailnejšie plochy, ktoré už 

spĺňali požiadavky mapy veľkej mierky. Úprava vrstiev prebiehala podľa slovenského ortofota 

od ZBGIS a na zvyšných plochách, kde už toto ortofoto nemalo dosah, tak bolo použité ortofoto 

české, pričom dôvodom tohto kroku bolo kladenie dôrazu na aktuálnosť snímok. Dáta OSM 
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neboli pre tvorbu land use použité, keďže boli až príliš zgeneralizované a teda nepoužiteľné pre 

tvorbu mapy veľkej mierky. 

Obr. 10: Úprava LU / LC vrstiev od ZABAGED podľa ortofota. 

Vľavo sú vrstvy LU / LC od ZABAGED pred úpravou aj s nešpecifikovanou plochou (oranžová farba). 

Vpravo sú vrstvy po úprave podľa ortofota – zmena nešpecifikovanej plochy na trvalý trávnatý porast (žltá 

farba), vyčlenené plochy ihrísk (sýtozelená farba), úprava hraníc medzi trvalým trávnatým porastom, 

krovinami (svetlozelená farba) a lesom (tmavozelená farba). Zdroje dát: ZABAGED (2016), 

Ortofotomozaika SR (2018).  

 

Pre slovenské územie boli LU / LC dáta získané z dát ZBGIS. Na území vytváranej mapy boli 

zobrazené vrstvy: Les, Trávnatý a krovinatý porast, Ovocný sad a záhrada, Orná pôda a Plocha 

bez typického využitia. Tieto vrstvy bolo potrebné spraviť podrobnejšími, a to pomocou ortofota. 

Pri porovnaní vrstiev ZBGIS so slovenským ortofotom bol na niektorých miestach na prvý pohľad 

badateľný nesúlad dát týchto dvoch dátových sád. V intraviláne bola zobrazená veľká plocha 

ovocných sadov a záhrad a podľa ZBGIS sa v oblasti BK tiež nachádzala orná pôda. Tieto plochy 

však podľa ortofota boli len trvalým trávnatým porastom alebo krovinami, čo sa neskôr potvrdilo 

i v teréne (Obr. 11). Plocha bez typického využitia, v okolí hotelu Kysuca, bola tiež priradená 

k trávnatému porastu. Potrebné tiež bolo rozdeliť vrstvu trávnatého a krovinatého porastu na dve 

samostatné vrstvy, pre kompatibilnosť s vrstvami ZABAGED. Aj pre slovenskú časť územia boli 

dáta OSM príliš zjednodušené a nevhodné. 
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Obr. 11: Úprava LU / LC vrstiev od ZBGIS podľa ortofota. 

Vľavo sú vrstvy LU / LC od ZBGIS pred úpravou aj s plochou ornej pôdy (hnedá farba) a ovocných sadov 

a záhrad (svetlozelená farba). Vpravo sú vrstvy po úprave podľa ortofota – zmena ornej pôdy na trvalý 

trávnatý porast (žltá farba), nahradenie vrstvy ovocných sadov a záhrad trvalým trávnatým porastom 

a krovinami (slabozelená farba), plocha súkromnej zelene na súkromných pozemkoch. Zdroje dát: ZBGIS 

(2008), Ortofotomozaika SR (2018). 

 

Upravené české i slovenské LU / LC vrstvy sa následne spojili do spoločných vrstiev (Les, 

Trvalý trávnatý porast, Kroviny, Vodná plocha). Vznikla tiež vrstva súkromnej zelene zo 

spojených vrstiev ovocných sadov a záhrad, zobrazených len na plochách, ktoré sú v súkromnom 

vlastníctve. Tieto plochy boli vyznačené podľa katastrov nehnuteľností, neskôr v teréne bolo 

skontrolované ich reálne vymedzenie. Z vrstvy lesa bol tiež v teréne vymedzený polygón 

súkromnej zelene v oblasti experimentálneho porastu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a 

vznikla tiež samostatná plocha ihrísk. Všetky novovytvorené vrstvy bolo nutné na štátnej hranici 

manuálnou editáciou doladiť, keďže po spojení polygónových vrstiev vnikli na týchto miestach 

nežiaduce štrbiny. 

Dáta LU / LC boli využité z národných zdrojov dát, ZABAGED a ZBGIS. Dáta z obidvoch 

zdrojov však bolo potrebné pre potreby mapy zásadne upraviť. Dáta ZABAGED, plošne 

aktualizované v roku 2016, síce zobrazovali skoro reálny obraz súčasného LU / LC oblasti, ale 

boli príliš zgeneralizované a mnohé menšie plochy boli vypustené. Dáta ZBGIS, z roku 2008, 

preukázali vyššiu podrobnosť a vymedzovali aj menšie plochy, ale na pár miestach zobrazovali 

plochy mimo realitu (napr. orná pôda), čo sa dá čiastočne pripísať neaktuálnosti dát. Vrstvy oboch 

zdrojov si boli svojimi charakteristikami podobné, až na vrstvu krovín, ktorú ZABAGED 
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označuje ako samostatnú a ZBGIS zasa kroviny spája s vrstvou trvale trávnatých porastov. Medzi 

dvoma zdrojmi dát je tiež rozdiel vo vzťahu vrstiev LU / LC k vrstve budov. Zatiaľ čo vrstvy 

ZABAGED sú tvorené nezávisle od budov, tak vrstvy ZBGIS sú vrstvou budov orezané. Vďaka  

aktuálnemu slovenskému ortofotu z roku 2018 nebola potrebná až tak podrobná kontrola 

zobrazených plôch LU / LC v teréne. 

 

5.4.4 Cesty a chodníky 

Na českej strane územia boli na tvorbu tejto dátovej vrstvy použité dáta ZABAGED, konkrétne 

vrstva Cesta, zahrňujúca podľa Katalógu objektov ZABAGED (2018) „miestne alebo účelové 

pozemné komunikácie vzniknuté ujazdením pruhu pozemku“ a vrstva Pěšina v tomto katalógu 

definovaná ako „komunikácia funkčne a stavebne určená prevažne pre pešiu premávku.“ Vrstva 

ciest rozlišuje cesty udržiavané (vhodné pre prejazd akýmkoľvek autom) a neudržiavané (cesty 

v náročnejšom teréne vhodné len pre terénne autá). Kontrola polohy a správnosti kategórií ciest 

a chodníkov a ich prípadné opravovanie a doplňovanie bolo uskutočňované podľa ortofotosnímok 

(Obr. 12), čo však nebolo možné na celom území vytváranej mapy. Hlavne v zalesnených 

oblastiach, kde výhľad na zemský povrch je znemožnený vegetáciou, bola na niektorých miestach 

cestná sieť upravená podľa tieňovaného reliéfu od DMR 5G. Kde však tieňovaný reliéf nebol 

jednoznačný, kontrolu a úpravu cestnej siete bolo možné spraviť až v teréne. K dispozícii tiež 

bola vrstva ciest a chodníkov od OSM, ktorá s určitou odchýlkou kopírovala cesty ZABAGED. 

Obsahovala však i chodníky, ktoré v dátach ZABAGED zobrazené neboli. Tie boli doplnené do 

novej vrstvy a skontrolované v teréne. 

Na slovenskej strane bola pre túto dátovú vrstvu využitá vrstva Cesta od ZBGIS. Tá je 

v Katalógu tried objektov ZBGIS (2013) definovaná ako línia, ktorej šírka je väčšia alebo rovná 

dvom metrom. Táto vrstva rozlišuje v lokalite BK cesty podľa typu na miestne komunikácie 

a lesné, poľné cesty, podľa typu povrchu na tvrdý a nespevnený povrch cesty a podľa 

materiálového zloženia na asfaltové, štrkové a neaplikované (ťažko prejazdné) cesty. V katalógu 

ZBGIS sa nachádza aj vrstva Chodník, tá sa však v lokalite BK vôbec nezobrazovala, čo bude 

pravdepodobne spôsobené definíciou tejto vrstvy v Katalógu tried objektov ZBGIS (2013). 

V tejto definícii vrstvy sa píše, že „sa interpretujú iba významné chodníky, t. j. tie, ktoré umožňujú 

prekonávať prekážky alebo sprístupňujú iné objekty, ktoré nie sú sprístupnené cestným úsekom“. 

Chýbajúce chodníky boli sčasti doplnené dátami OSM, hlavne v okolí vrchu Súľov. Kontrola 

a úprava polohy či kategórií cestnej siete ZBGIS a OSM v slovenskej časti lokality BK prebiehala 

podobne ako v tej českej, a to ortofotosnímkami v nezalesnených oblastiach a DMR 5G 

v oblastiach zalesnených, kde bolo možné podľa tieňovaného reliéfu cestnú sieť rozlíšiť (Obr. 

13). Ostatné otázne cesty a chodníky bolo potrebné detailne preskúmať v teréne. 
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Obr. 12: Vrstva cestnej siete na rôznych dátových sadách a jej úprava podľa ortofota. 

Porovnanie cestnej siete ZABAGED (červená farba) a ZBGIS (modrá farba) s dátami OSM (fialová farba). 

Nová cestná sieť (čierna farba) vzniknutá kombináciou týchto zdrojov a upravená či doplnená líniami 

podľa ortofota. Zdroje dát: ZABAGED (2016), ZBGIS (2008), OSM, Ortofotomozaika SR (2018). 

 

Obr. 13:Úprava cestnej siete podľa DMR 5G v okolí východne od vrchu Sulov. 

Vľavo cestná sieť ZBGIS (červená farba) a OSM (modrá farba). Vpravo úprava cesty podľa DMR 5G 

a doplnenie ďalších línií vďaka terénnemu šetreniu. Zdroje dát: ZBGIS (2008), OSM, DMR 5G (2013). 
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Po spojení českej a slovenskej cestnej siete do jednej dátovej vrstvy bolo potrebné zjednotiť 

kategorizáciu ciest a chodníkov, keďže pôvodné vrstvy mali rozdielne atribúty (Tab. 3).  

Tab. 3: Navrhnuté kategórie novej dátovej vrstvy Cesty a chodníky 

Kategória Názov 
Typ cesty 

(ZABAGED) 

Typ cesty 

(ZBGIS) 

Typ 

povrchu 

(ZBGIS) 

Materiálové 

zloženie 

(ZBGIS) 

1. kategória 

Spevnené 

udržiavané 

cesty 

cesta 

udržiavaná  

miestna 

komunikácia 

tvrdý 

povrch 
asfalt 

2. kategória 

Nespevnené 

udržiavané 

cesty 

cesta 

udržiavaná 

lesná, poľná 

cesta 

nespevnený 

povrch 
štrk 

3. kategória 

Nespevnené 

neudržiavané 

cesty 

cesta 

neudržiavaná 

lesná, poľná 

cesta 

nespevnený 

povrch 

neaplikované 

(ťažko prejazdná 

cesta) 

4. kategória Chodníky vrstva Pěšina z dátovej sady ZABAGED a chodníky z dát OSM 

 

Spevnené udržiavané cesty a nespevnené udržiavané cesty mali dostatočnú šírku na to, aby 

boli na mape veľkej mierky zaznačené polygónmi namiesto línií. Tie boli vytvorené pomocou 

funkcie Buffer, ktorá u ciest 1. kategórie vytvorila obalovú zónu so šírkou 1,5 m a u ciest 2. 

kategórie zasa 1,25 m od pôvodnej línie. Polygónové vrstvy ciest boli následne ručne editované 

podľa ortofotosnímok v lokalitách, kde boli cesty širšie alebo na miestach, kde na cestu 

nadväzovalo parkovisko. Práve parkoviská boli ďalšou z príčin pre plošnú reprezentáciu prvých 

dvoch kategórií ciest. Na polygónových vrstvách ciest tiež boli vyznačené schody. 

Cestná sieť bola primárne tvorená z dát ZABAGED a ZBGIS. Dáta týchto zdrojov mali 

rozdielne charakterizované atribúty, pričom ich vyššiu pestrosť obsahovala vrstva ciest ZBGIS. 

Tieto atribúty vrstiev bolo možné prepojiť a vytvoriť kategórie novej dátovej vrstvy. Dáta týchto 

zdrojov však neboli kompletné natoľko, aby splnili požiadavky mapy veľkej mierky. Dáta 

ZABAGED obsahovali vrstvu ciest, ktorá pokrývala všetky cesty na českej strane lokality 

BK, lokalizačne sa zhodovala s ortofotom a v drvivej väčšine obsahovala správne hodnoty 

atribútov. Horšie na tom bola vrstva chodníkov, ktorá pokrývala len približne polovicu chodníkov 

na českej strane územia, pričom v teréne boli zistené malé odchýlky ich umiestnenia, hlavne 

v zalesnenom teréne. Dáta ZBGIS obsahovali vrstvu ciest, ktorá však nebola úplne kompletná 

v lokalite BK a hlavne v zalesnených oblastiach sa mierne odchyľovala od dát vyzbieraných 

v teréne. Hodnoty atribútov tejto vrstvy boli väčšinou správne, avšak veľkou chybou bola 

zaznačená príjazdová cesta k bývalému hotelu Kysuca ako cesta nespevnená a neudržiavaná, 

pričom v skutočnosti je to cesta 1. kategórie. Chodníky v dátach ZBGIS v tejto lokalite chýbali. 

Chýbajúce dáta chodníkov na českej i slovenskej strane boli doplnené z dát OSM, hlavne v okolí 

vrchu Súľov. 



  47 

V teréne sa kontrolovalo umiestnenie a kategórie celej cestnej siete v lokalite BK. Dôraz sa 

pritom kládol na zalesnené oblasti v okolí osady. Východne či západne od osady a v oblasti 

kaplnky bol upravovaný priebeh niektorých línií a ich kategórie. Nové cesty a chodníky boli 

v teréne zakreslené hlavne v okolí terénnej stanice severne od BK, v okolí vrchu Súľov a Vlčej 

skaly. V oblasti juhovýchodne od osady boli chodníky zaznačené podľa ortofota a DMR 5G 

kompletne premapované v terénnym šetrením. V teréne tiež bola zakreslená budúca plocha 

parkoviska a jeho príjazdovej cesty, ktorá je momentálne vo výstavbe. 

 

5.4.5 Vodné toky a pramene 

Na českej strane lokality BK bola dátová vrstva vodných tokov tvorená dátami ZABAGED, 

konkrétne vrstvou Vodní tok. Línie tokov verne kopírujú DMR 5G, keďže táto vrstva bola 

aktualizovaná podľa LLS. Z tohto dôvodu nebola potrebná žiadna kontrola priebehu jednotlivých 

línií. Bolo však potrebné skontrolovať presnú polohu začiatkov jednotlivých tokov. Túto polohu 

bolo síce možné odhadnúť z DMR 5G, avšak prítomnosť rokliny viditeľnej z vrstevníc 

a tieňovaného reliéfu ešte nutne nezaručuje prítomnosť vody. Preto museli byť začiatky vodných 

tokov skontrolované v teréne. Dáta OSM neboli pre vrstvu vodných tokov použité z dôvodu 

veľkej generalizácie ich línií v lokalite BK. Naopak, nápomocné boli pri tvorbe vrstvy prameňov, 

keď zhodne s vrstvou ZABAGED (vrstva Zdroj podzemních vod) značili prameň vodného toku 

Černá Ostravice. Dáta ZABAGED tiež obsahovali prameň Pod Súľovem. 

Na slovenskom území bola situácia so zdrojovými dátami vodných tokov a prameňov od 

ZBGIS výrazne horšia. Dáta ZBGIS totiž na území vytváranej mapy neobsahovali žiadny vodný 

tok ani prameň, pričom rovnaké to bolo u dát OSM. Pritom podľa Topografickej mapy 1 : 10 000 

zo 60. rokov a webovej aplikácie mapy.cz by sa vodné toky na tomto území vyskytovať mali. 

Tieto vodné toky teda bolo potrebné nakresliť podľa DMR 5G a skontrolovať ich v teréne. 

Jedinými dátovými zdrojmi využitými na tvorbu vodných tokov a prameňov boli dátové sady 

od ČÚZK, a to ZABAGED a DMR 5G. Vodné toky v dátach ZBGIS nedosahujú takú podrobnosť 

a komplexnosť na to, aby zobrazovali malé vodné toky a ich pramene v lokalite BK. Podobne sú 

na tom vodné toky dát OSM. Naopak, vďaka metóde LLS sú vodné toky v dátach ZABAGED 

dostatočne podrobné pre mapu veľkej mierky. Samozrejme, ani táto metóda nie je dokonalá, 

keďže nedokáže úplne presne určiť začiatky vodných tokov. Tie boli v teréne lokalizované o pár 

desiatok metrov proti prúdu daných tokov (Obr. 14), čo však vo väčšine prípadov závisí aj od 

aktuálneho vodného stavu toku. 
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Obr. 14: Úprava vodného toku podľa DMR 5G a dát z terénu. 

Vľavo vodný tok z dát ZABAGED (svetlomodrá farba), vpravo predĺžený vodný tok podľa DMR 5G a dát 

z terénu (tmavomodrá farba). Zdroje dát: ZABAGED (2016), DMR 5G (2013). 

 

5.4.6 Ostatné líniové dátové vrstvy 

V tejto podkapitole je opísaná tvorba ostatných líniových dátových vrstiev, použitých pre mapu 

veľkej mierky. 

 

Vrstevnice 

Vrstevnice sú najdôležitejšou a najpoužívanejšou metódou znázornenia výškopisu na mapách, 

pričom základný interval vrstevníc (ZIV) závisí na mierke mapy a sklonu územia. Po analýze 

územia bol zvolený ZIV 5 metrov. Mierka vytváranej mapy dovoľovala menší ZIV, ale členitý 

terén lokality, hlavne v oblasti skál južne od osady, by spôsobil zlievanie vrstevníc a ich vysoká 

hustota by spravila mapu ťažko čitateľnú. Najskôr bol funkciou TIN to raster lineárnou metódou 

vytvorený raster DMR s veľkosťou bunky 5 metrov, neskôr vyhladený funkciou Resample. Pre 

tvorbu vrstevníc nebol použitý raster z kapitoly 4.2.7, keďže ten bol primárne určený na kontrolu 

dátových vrstiev a pre tvorbu vrstevníc bol príliš podrobný. Z rastru s veľkosťou bunky 5 metrov 

boli funkciou Create Contour vygenerované nové vrstevnice pre mapu. Ostré zlomy vzniknutých 

vrstevníc boli vyhladené pomocou funkcie Smooth Line (Obr. 15) a editáciou boli odstránené 

malé uzavreté vrstevnice, ktoré neniesli zásadnú informáciu o výškových pomeroch v území. 



  49 

Obr. 15: Úprava vrstevníc vyhladením. Okolie bývalého hotela Kysuca. 

Ostré zlomy vygenerovaných vrstevníc (svetlohnedá farba) vyhladené funkciou Smooth Line (tmavohnedá 

farba). Zdroje dát: DMR 5G (2013), Ortofotomozaika SR (2018). 

 

Štátna hranica a hranice obcí 

Línia štátnej hranice a jednotlivé hranice obcí boli vytvorené z dátovej vrstvy Hranice správní 

jednotky a katastrálního území od ZABAGED. Zdrojom geometrických dát tejto vrstvy je 

RÚIAN, preto nebolo potrebné kontrolovať línie dátami z katastru. V dátach ZBGIS nebola 

žiadna vrstva, ktorá by znázorňovala štátnu hranicu. Navyše slovenská časť lokality BK sa 

nachádza na území jedinej obce. 

 

Terénne stupne a skalné útvary 

Dátové vrstvy vznikali na českom území lokality BK z dát ZABAGED. V dátach ZBGIS sa tieto 

vrstvy nenachádzali. Vrstva terénnych stupňov, ktorá líniami vymedzuje ostro ohraničené svahy, 

bola na českej strane územia zanechaná len na výrazných miestach (napr. okraje bývalých 

kameňolomov). Na slovenskej časti územia boli podľa DMR 5G zakreslené výrazné terénne 

stupne severovýchodne od osady, pravdepodobne vytvorené ľudskou činnosťou. Terénne stupne 

boli taktiež prekontrolované v teréne podobne ako skalné útvary (Vlčí skála), ktoré sa v dátach 

ZABAGED zobrazujú ako polygóny. Tie sú však príliš zgeneralizované a nedostačujúce pre 

mapu veľkej mierky. Preto boli v teréne líniami zaznačené hlavy a päty skál. Zakreslené tiež boli 

skalné útvary Malej Vlčej skaly na slovenskom území spolu s kamenitým povrchom v oblasti pod 

ňou. Päty skál nakoniec neboli využité vo vytváranej mape, keďže kolidovali s vrstvou ciest. 
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Elektrické vedenie, ploty a bývalý lyžiarsky vlek 

Tieto vrstvy neboli v lokalite BK obsiahnuté v dátach ZABAGED ani ZBGIS. Elektrické vedenie 

a ploty boli čiastočne zakreslené podľa ortofotosnímok na nezalesnených plochách a podľa 

snímok panorámy webovej mapovej aplikácie Mapy.cz. Keďže v tejto lokalite sú ploty okolo 

súkromných pozemkov skôr raritou ako pravidlom, informácie o parcelách z dát RÚIAN 

nepostačovali pre ich správne zakreslenie v osade. Stožiare elektrického vedenia a ploty boli preto 

upresnené a doplnené až ich zakreslením v teréne. V teréne tiež boli zakreslené stĺpy bývalého 

lyžiarskeho vleku na lúke nad hotelom Sulov. 

 

5.4.7 Bodové dátové vrstvy 

V tejto podkapitole je opísaná tvorba bodových dátových vrstiev, použitých v mape lokality BK. 

 

Body záujmu a turistické body 

Body záujmu (napr. pomníky, sochy, kríže, vežovité stavby) a turistické body (napr. informačné 

tabule, vyhliadky, turistické značky, rázcestníky) boli v lokalite BK vytvorené hlavne z dát OSM. 

Tieto dáta boli omnoho podrobnejšie ako dáta ZABAGED, ktoré v tejto lokalite obsahovali len 

informácie o dvoch sochách a jednom kríži. Príčinou je absencia turistického obsahu v dátach 

ZABAGED. Turistické prvky tiež neboli obsiahnuté v dátach ZBGIS. Tie zobrazovali len jeden 

kríž, ktorý ani neexistoval, čo sa neskôr zistilo v teréne. Pri zaznačovaní bodov tiež pomáhali 

snímky panorámy od Mapy.cz. Všetky tieto body získané zo zdrojových dát boli detailne 

prekontrolované v teréne a doplnené ďalšími prvkami, pričom dáta OSM sa väčšinou lokalizačne 

zhodovali s dátami z terénu. Po spracovaní dát z terénu sa ukázalo, že pokrývali približne tretinu 

všetkých vyzbieraných bodov záujmu a turistických bodov v oblasti BK. 

 

Ostatné bodové dátové vrstvy 

Vrstva hraničných kameňov bola vytvorená podľa českého katastru nehnuteľností z dát 

katastrálnej mapy. Body parkovísk boli vytvorené podľa ortofotosnímok a dát OSM. Bodová 

vrstva vodojemov vznikla podľa dát Topografickej mapy 1 : 10 000 zo 60. rokov 20 storočia, 

pričom bola taktiež prekontrolovaná v teréne. Dáta priepustov boli získané z dát ZABAGED 

a ZBGIS a boli doplnené dátami z terénu. Na tvorbu výškových bodov boli použité dáta ZBGIS, 

keďže sa oba vrcholy nachádzajú na slovenskom území. Body osamelých stromov vznikli podľa 

snímok ortofota, pričom v teréne bol doplnený chránený strom. Vrstva osamelých stromov z dát 

ZABAGED neobsahovala v lokalite BK žiadne dáta. Dáta ZBGIS obsahovali vrstvu Strom, ktorá 

však v skutočnosti obsahovala len stromy, ktoré vznikli generalizáciou malých skupín stromov. 



  51 

6 POPIS TVORBY MAPY 

V záverečnej kapitole je opísané vytvorenie turistickej mapy veľkej mierky zachytávajúcu 

lokalitu Bílý Kříž / Biely Kríž v softwari ArcGIS for Desktop od ESRI (ďalej len ArcGIS). Tá 

obsahuje novovytvorené dátové vrstvy z dostupných dátových zdrojov a terénneho šetrenia, 

ktorých tvorba je postupne opísaná v predošlej kapitole. Tieto vrstvy sú logicky usporiadané 

v geodatabáze, a to v datasete s názvom Mapa. Cieľom tejto kapitoly je poukázať na 

najpodstatnejšie kroky pri tvorbe mapy. 

Prvým krokom je nastavenie kartografického zobrazenia nového mxd projektu, v ktorom 

bude mapa zostavovaná. To sa nastaví v Data Frame Properties pod záložkou Coordinate System, 

pričom v tomto prípade to je WGS 1984 UTM Zone 34N (EPSG kód 32634). Následne sa mapové 

pole vyplní pripravenými dátovými vrstvami pomocou Add Data. V Set Reference Scale sa 

nastaví mierka vytváranej mapy a pre jednotlivé dátové vrstvy (prípadne ich atribúty) sa nastaví 

znakový kľúč v Properties pod záložkou Symbology. K nim sa vytvoria anotačné vrstvy 

obsahujúce popisy jednotlivých prvkov mapy. Na záver sa v Layout  View určí oblasť mapového 

poľa a do mapy sa doplnia ďalšie základné kompozičné prvky a mapa sa vyexportuje 

v požadovanom formáte s dopredu nastaveným rozlíšením. 

 

6.1 Tvorba znakového kľúča   

Znakový kľúč je súbor mapových znakov vytvorený pre danú mapu, pričom jeho tvorba je tiež 

závislá na mierke vytváranej mapy. Mapový znak je grafický symbol, pomocou ktorého sa na 

mapách znázorňuje poloha, druh a ďalšie charakteristiky objektov a javov. Je základným 

prostriedkom jazyka mapy. Dlhodobým vývojom sa v kartografii vytvorila istá štandardizovaná 

sústava kartografických znakov, avšak aj napriek tomu nie je možné nájsť jediný správny znakový 

kľúč (Bláha a Hudeček, 2007, s. 10). Aj tvorba mapových znakov v tejto práci bola inšpirovaná 

už existujúcimi kartografickými znakmi, hlavne turistických máp (napr. Klubu českých turistov), 

pre zachovanie istého štandardu  mapových znakov. Grafickými prostriedkami pre vyjadrenie 

mapových znakov sú body, línie a plochy. Všetky tieto prostriedky boli využité aj vo vytváranej 

mape a sú opísané v nasledujúcich podkapitolách. 

 

6.1.1 Bodové znaky 

Bodový znak je najbežnejšou metódou znázorňovania objektov, keďže zobrazuje všetky bodové 

a maloplošné objekty, ktoré nie je možné z dôvodu ich malého rozmeru v mierke mapy zobraziť 

plošnými znakmi. Vo vytváranej mape sú to turistické objekty (napr. informačné tabule, 

rázcestníky, vyhliadky), body záujmu (napr. pomníky, sochy, kríže) či prvky topografického 
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obsahu (napr. pramene, výškové body, osamelé stromy). Ich kresba neodpovedá skutočnej 

veľkosti objektu, preto sú označované ako mimomierkové. Bodový znak má niekoľko 

variabilných charakteristík – parametrov (tvar, veľkosť, štruktúra, výplň, orientácia a pozícia), 

ktoré sú hlavným nástrojom pre kódovanie informácií do znaku, pričom vizuálne najvýraznejším 

parametrom znaku je jeho tvar. Podľa tvaru sa bodové znaky delia na geometrické (základné 

geometrické tvary), symbolické (jednoduché kresby typov objektov), obrázkové (kresby 

konkrétnych objektov) a alfanumerické (písmená a číslice použité ako litery).  

Vo vytváranej mape sú výhradne použité geometrické (napr. vodojem, prameň, hraničný 

kameň) a symbolické (napr. krížik, pomník, socha) bodové znaky. V softwari ArcGIS je možné 

si znaky vyberať z preddefinovanej knihovne, ktorá je dostačujúca pre tvorbu geometrických 

znakov, avšak obsahuje len obmedzené množstvo znakov symbolických, ktoré často 

nepostačovali na tvorbu zložitejších a menej využívaných bodových znakov. Tie boli vytvárané 

vo vektorovom editore Inscape a do ArcGIS importované cez Style Manager (pod záložkou 

Customize) ako Picture Marker Symbol vo formáte emf. Takto nahrané znaky sa zobrazia 

v Symbol Selector a ich parametre je možné meniť rovnako ako u znakov z knihovne ArcGIS. 

Dôležité je tiež správne umiestnenie bodových znakov do mapy. Keďže sú bodové znaky 

mimomierkové, do mapy sú umiestňované na základe ich vzťažných bodov, ktoré tvoria väzbu 

bodového znaku k súradnicovému poľu mapy. V bodovom znaku je vzťažným bodom buď jeho 

stred ako priesečník vnútorných úsečiek, vrchol pravého uhlu základne znaku, ťažisko obrazca, 

geometrický stred dolnej časti znaku, stred základne znaku či iný logický bod, ktorý pri čítaní 

mapy určí jednoznačne jeho polohu (Obr. 16). Vzťažným bodom sa znak umiestni v mape na 

miesto výskytu znázorňovaného objektu (Voženílek a kol,, 2011, s. 46).  

Obr. 16: Výber bodových znakov umiestnených v mape. 

Umiestnenie vzťažných bodov (červené bodky) na súradnicovom poli mapy u jednotlivých bodových 

znakov. 

 

Bodovými znakmi bola tiež reprezentovaná cyklotrasa, lyžiarska magistrála a turistické 

značenie. Jedná sa o javy, ktoré sú zvyčajne na mapách menších mierok vyjadrené líniovými 
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znakmi. Avšak v prípade malého územia, kde navyše na jednej ceste je značených viacero trás, je 

pre mapu lepším riešením využiť bodovú reprezentáciu, pretože mapu menej graficky zaťaží. 

Body z jednotlivých línií trás boli vytvorené pomocou funkcie Generate Points Along Lines 

s parametrom nastavenia vzdialenosti medzi vytváranými bodmi. Vytvorené body sa ručnou 

editáciou presunuli na prázdnejšie miesta príslušných ciest, keďže neboli fixované na konkrétne 

miesta na mape. Ich umiestnenie však bolo volené tak, aby jednoznačne určovali priebeh 

značených ciest. 

 

6.1.2 Líniové znaky 

Líniové kartografické znaky sú veľmi často využívanými vyjadrovacími prostriedkami, keďže sa 

využívajú na znázorňovanie líniových javov a zároveň plošných javov, ktorých šírkový rozmer 

nie je možné v danej mierke mapy vyjadriť. Určujú sa u nich 4 parametre: hrúbka, štruktúra, farba 

a orientácia, a rozlišujeme ich na líniové znaky identifikačné, hraničné, pohybové a izarytmické 

(Miklín a kol., 2018, s. 69). Vo vytváranej mape boli využité tri z týchto štyroch kategórií.  

Identifikačné líniové znaky znázorňujú objekty, ktoré je možné jednoznačne určiť dĺžkovým 

rozmerom, pričom ich šírku nie je možné v danej mierke zobraziť. Tematické objekty mapy 

(skalné útvary, cestná sieť, vodné toky) boli vyjadrené líniovými znakmi s hrubšími líniami, 

znakmi s tenšími líniami zasa objekty topografického obsahu (elektrické vedenie, ploty, terénne 

stupne). Základným rozlišovacím parametrom líniových znakov je však štruktúra, ktorá vyjadruje 

kvalitatívne vlastnosti javov. Práve štruktúrou znaku boli odlíšené cesty od chodníkov 

a nadzemné vodné toky od podzemného, využitím plných a čiarkovaných línií. Pomerne zložitou 

štruktúrou línie boli zaznačené ploty či terénne stupne, keďže ich líniové znaky boli doplnené 

znakmi sprievodnými, kolmými na hlavnú líniu. 

Hraničné líniové znaky vymedzujú plochy s rovnakou kvalitatívnou charakteristikou javu. 

Vyznačujú priebeh hraníc, pričom v tejto práci boli využité na znázornenie štátnej hranice a hraníc 

obcí. Štátna hranica bola pre jej väčší význam zaznačená hrubšou líniou ako hranica obce, avšak 

jej hrúbka v mape spôsobila výrazné prekrytie znakov ciest. Preto bol priebeh hranice vyznačený 

lemovkou tvorenou líniovým rastrom (šrafami), ktoré zachovávajú podstatnosť prvku a zároveň 

umožňujú vidieť i prvky prekryté. Pre tento spôsob zaznačenia však bolo potrebné pomocou 

funkcie Buffer vytvoriť obalovú zónu okolo línie polygónovou vrstvou a zaznačiť ju plošným 

znakom. 

Izarytmické líniové znaky spájajú miesta s rovnakou hodnotou určitého javu. Ich typickým 

príkladom sú vrstevnice, spájajúce miesta s rovnakou nadmorskou výškou. Vrstevnice boli v tejto 

práci vyznačené tenkými líniami, pričom každá piata vrstevnica bola znázornená dvojnásobnou 

hrúbkou línie. 
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V ArcGIS je možné vytvoriť pestrú paletu líniových znakov, od tých  najjednoduchších až po 

štruktúrne najzložitejšie líniové znaky vďaka Symbol Property Editor, v ktorom je tiež možné 

skladať viac líniových znakov do jedného komplexného a nastavovať jeho parametre. 

 

6.1.3 Plošné znaky 

Plošnými znakmi sa znázorňujú javy, ktoré môžeme v danej mierke mapy zakresliť pôdorysne. 

Hranice znaku kopírujú skutočné ohraničenie daných javov a informácie o nich sa do plošného 

znaku kódujú na základe dvoch parametrov, výplne a obrysu. Výplň plošného znaku predstavuje 

farebné alebo rastrové zaplnenie plochy znaku. V tejto práci boli rôznymi hodnotami parametrov 

farby kvalitatívne rozlíšené land use / land cover vrstvy a polygónové vrstvy ciest. Pri výbere 

farieb je potrebné brať ohľad na to, aký jav u čitateľa mapy evokujú (napr. zelená farba je typická 

pre les) a tiež na to, aký veľký areál vyplňujú. Pre veľké plochy sa volia svetlé a málo sýte farby, 

pretože ich optická váha je nižšia ako u tmavých a sýtych farieb.  

Vo vytváranej mape bol ako podklad využitý tieňovaný reliéf s veľkosťou bunky 1 m, ktorý 

vytvára plastický efekt mapy. Väčšina plošných znakov sú pritom umiestnené až pod ním, preto 

jeho prítomnosť tiež vplýva na výber odtieňu a sýtosti farby (Obr. 17). Plošný znak udržiavanej 

cesty však pod tieňovaným reliéfom umiestnený nebol, keďže by v poradí vrstiev klesol pod 

líniové znaky, ktoré by ho začali prekrývať, preto ho nepretínajú ani vrstevnice. Podobne pod ním 

nie je ani plošný znak budov, pretože prípadná deformácia budov, ktorú by tieňovaný reliéf 

zapríčinil, by neodpovedala realite. 

K farebnému zaplneniu plochy bol do plošného znaku pridaný jednoduchý raster pre budovy 

či plochy vo výstavbe pre ich odlíšenie od aktuálnych javov. Zaniknuté objekty boli zasa od tých 

aktuálnych odlíšené absentujúcou výplňou a čiarkovaným obrysom plošného znaku. Podobne 

absentuje výplň u znaku ihrísk, pre zobrazenie land use pod ním. Obrysom znaku vodnej plochy 

je jej brehovka a plošný znak súkromnej zelene vyznačuje svojim obrysom hranice súkromných 

pozemkov. Parametre plošných znakov je možné v softwari ArcGIS nastaviť v Symbol Property 

Editor, podobne ako parametre bodových a líniových znakoch. 
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Obr. 17: Plastický efekt mapy a jeho vplyv na plošné znaky. 

Vľavo mapa bez plastického efektu, vpravo sú farby plošných znakov svetlejšie a menej sýte vplyvom 

tieňovaného reliéfu. Zdroje dát: DMR 5G (2013). 

 

6.2 Popis mapy 

Popisom mapy sa rozumie súhrn všetkých geografických názvov, skratiek, alfanumerických 

údajov a písmen v mape. Popis v mapách je nevyhnutný pre identifikáciu znázornených objektov, 

pretože bez neho má mapa veľmi obmedzenú informačnú funkciu (Voženílek a kol,, 2011, s. 

164). Pomocou rôznych druhov rodov, rezov, veľkostí a farby písma sa od seba odlišujú 

jednotlivé skupiny popísaných javov (napr. vodstvo od objektov záujmu). Vo vytváranej mape 

boli navyše popisy mapy vytvorené dvojjazyčne. Pre českú časť územia v českom jazyku, pre 

slovenskú časť územia v slovenčine, pričom inšpiráciou pre tento krok boli Topografické mapy 

1 : 10 000, vytvárané ešte v bývalom Československu.  

V ArcGIS je možné vygenerovať popisy automaticky podľa určitého atribútu vrstvy pomocou 

Label Features, pričom nastavenie týchto popisov sa vykonáva v Properties pod záložkou Labels. 

Pri  automaticky vytvorených popisov je však potrebné správne nastaviť jeho umiestnenie na 

základe kartografických pravidiel, platných pre celú vrstvu. Keďže popiskov v mape nebolo až 

také množstvo, od tohto nastavovania sa opustilo a popisy boli prevedené do anotácií (funkcia 

Convert Labels to Annotation) a následne uložené do anotačných vrstiev v geodatabáze pod 

datasetom s názvom Anotácie mapy, kde boli následne spojené do spoločných vrstiev pomocou 

nastroja Merge. Po tomto kroku bolo možné editáciou manipulovať s každým jedným popiskom 

samostatne, čo výrazne uľahčilo ich umiestňovanie v oblastiach mapy s vysokou hustotou 

kartografických znakov.  
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Niektoré popisy boli do mapy pridávané ručne (napr. miestne názvy), a to do prázdnych, 

dopredu vytvorených anotačných vrstiev, keďže neboli súčasťou ani jedného atribútu 

vytvorených dátových vrstiev. Popisky vrstevníc boli tiež vytvorené ručne, i keď boli definované 

v dátovej vrstve vrstevníc. Automaticky vygenerované popisky by popisovali každú jednu 

vrstevnicu, čo nie je žiadúce. Ručne boli popísané len niektoré vrstevnice tak, aby bol 

pochopiteľný priebeh terénu, pričom ich popis bol orientovaný smerom do kopca. 

Pre lepšiu čitateľnosť boli okolo popiskov vytvorené masky, slúžiace na vymazanie vrstiev, 

ktoré ich prekrývajú. K odmaskovaniu popiskov slúži funkcia Feature Outline Masks. V nej bol 

ako typ masky zvolený EXACT SIMPLIFIED, ktorý vytvára polygóny reprezentujúce presné 

tvary popiskov daných anotačných vrstiev s určitou obalovou zónou. Vďaka tomuto typu masky 

sú prvky vrstiev, prekrývajúce polygóny masiek, vymazávané (pomocou funkcie Erase) podľa 

tvaru jednotlivých písmen popiskov (Obr. 18). To zároveň popisky sprehľadní a nevymaže prvky 

kompletne z ich okolia. Pre vyhnutie sa problémom s exportom neboli využité Advanced Drawing 

Options – možnosti nastavenia masiek pre jednotlivé vrstvy, bez nutnosti mazania ich častí. 

Vymazanie celého okolia popiskov bolo využité u popisu vrstevníc (typ masky CONVEX HULL), 

keďže v tomto prípade bolo potrebné vymazať celú časť vrstevnice prekrývajúcu popisok. Pre 

odmaskovanie plošných znakov boli z ich hraníc vytvorené samostatné líniové znaky (pomocou 

funkcie Feature To Line), keďže nebolo potrebné odmaskovať i výplne plôch. 

Obr. 18: Odmaskovanie popisov s využitím 2 rôznych typov masiek. 

Hore vľavo znázornenie popisu bez masky, uprostred vytvorený polygón maskou EXACT SIMPLIFIED, 

vpravo odmaskovanie vrstiev podľa vytvoreného polygónu. Dole rovnaký postup ako hore, ale s využitím 

masky CONVEX HULL. 
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6.3 Kompozícia a ďalšie prvky mapy 

Na základe dát vo vytvorených dátových vrstvách bola mierka mapy nakoniec definitívne 

stanovená na   1 : 3 500. Tá v kombinácii s formátom papiera SRA3 (320 × 450 mm) umožňuje 

zobraziť i javy vzdialenejšie od osady (terénnu stanicu či Malú Vlčiu skalu) a zároveň si mapa 

zachová požadovanú podrobnosť. Vďaka definitívne určenej mierke sa tiež určila presná oblasť 

vytváranej mapy, ktorú v mapovom poli na juhozápade ohraničuje vyhliadka na Vlčej skale a na 

východe prameň nachádzajúci sa blízko chatovej oblasti. 

Okrem mapového poľa sú ďalšími základnými kompozičnými prvkami mapy názov mapy, 

mierka, tiráž a legenda. Nadstavbovým kompozičným prvkom je smerovka, ktorá sa používa 

v prípadoch, keď územie mapy nie je orientované smerom k severu alebo neobsahuje súradnicovú 

sieť. Dôležitá je pritom kompozícia týchto prvkov, ktorá závisí na viacerých faktoroch. 

Rozmiestnenie kompozičných prvkov je prvá vec, ktorú čitateľ mapy vníma, preto je potrebné 

zaistiť vyváženosť celej mapy a príjemné podmienky pre čítanie mapy. Preto bola legenda, 

mierka, názov mapy a tiráž umiestnené vpravo dole, keďže v tejto oblasti mapy je o niečo menej 

mapových prvkov, navyše nižšej dôležitosti pre užívateľa mapy. Zostavenie kompozície 

a vytvorenie finálneho mapového výstupu sa v ArcGIS uskutočňuje v rámci Layout View. Tu sa 

tiež pomocou záložky Insert pridávajú prípadné ďalšie mapové polia, mapové rámy a základné 

kompozičné prvky mapy. 

Tým najzložitejším kompozičným prvkom mapy je legenda. Tú je možné v ArcGIS 

vygenerovať automaticky v Insert – Legend. Takto vygenerovaná legenda však nemá svoju 

potrebnú kvalitu, preto je potrebné ju previesť do grafiky (Convert To Graphics) a editovať ju 

ručne, čo však v ArcGIS vyžaduje veľkú trpezlivosť. Ručnou editáciou je možné usporiadať 

kartografické znaky v legende do logických celkov a zvoliť pre ne vhodné popisy. Keďže 

vytváraná mapa zachycuje české i slovenské územie, popisy k znakom v legende boli vytvorené 

dvojjazyčne. 

Ďalším kompozičným prvkom mapy je mierka, ktorá sa najčastejšie vyjadruje v grafickej 

a číselnej podobe. Vo vytváranej mape bola použitá grafická mierka, ktorá predstavuje líniu 

s vyznačením dĺžkových úsekov, oddelených kótami s popisom. Keďže mierkou mapy je celé 

číslo (1 : 3 500), v mape bola použitá i číselná mierka, ktorá sa uvádza zápisom 1 : d. Písmeno d 

je mierkové číslo, ktorého hodnotou bola zmenšená zobrazovacia plocha pri konštrukcii mapy.  

Názov mapy a tiráž sú ďalšími nemenej dôležitými kompozičnými prvkami mapy. Názov 

mapy je jej hlavnou textovou informáciou, ktorý vecne opisuje jej obsah. Tiráž mapy je súbor 

informácií o rôznych aspektoch tvorby, vlastníctva, autorských práv a podobne. Tiráž bola 

rovnako ako ďalší text pod legendou písaná len v češtine, za účelom ušetrenia miesta.  
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Do mapového poľa bola tiež pridaná geografická súradnicová sieť. Vytvorená bola pomocou 

funkcie Create Fishnet, v ktorej bolo nastavené ohraničenie vytváranej siete a počty vytvorených 

riadkov a stĺpcov. Hustota siete bola nastavená po 15 sekundách zemepisnej dĺžky i zemepisnej 

šírky. Súradnicová sieť bola ešte odmaskovaná popismi mapy i bodovými znakmi a popísaná 

v ráme mapy podobne ako informácie o smeroch komunikácií opúšťajúcich mapové pole. 

 

6.4 Publikácia mapy 

Pre tlač bola výsledná mapa vyexportovaná z ArcGIS cez Export Map pod záložkou File, a to vo 

formáte PDF s nastavením 800 dpi v najvyššej kvalite obrazu (Output Image Quality) s farebným 

modelom RGB a bezstratovou kompresiou LZW. Toto nastavenie je dostatočné pre zachovanie 

kresby tenkých čiar a zároveň má súbor prijateľnú veľkosť okolo 50 MB. Takto vyexportovaná 

mapa je uložená na CD, priloženom k tejto práci. Mapa je zároveň dostupná k stiahnutiu zdarma 

na internetovej stránke http://tiny.cc/bily-kriz-mapa. K nej je možné sa dostať aj pomocou QR 

kódu umiestnenom na mape. 

Mapa bola tlačená na formát papiera SRA3 (320 × 450 mm), ktorý nie je úplne tradičným. 

Málo kopírovacích centier poskytuje tlač na tento formát, preto bolo potrebné nájsť firmu 

s dostatočným časovým predstihom. Nájdenie kopírovacieho centra v predstihu taktiež umožnilo 

sériu cvičných výtlačkov, na ktorých boli kontrolované všetky kartografické znaky, hlavne ich 

farby a vzájomné prekrytia. Finálna mapa bola vytlačená na papieri s gramážou 90 g/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/bily-kriz-mapa
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7 DISKUSIA 

V tejto bakalárskej práci bola tvorená turistická mapa veľkej mierky s fenoménom zachytenia 

územia na oboch stranách hranice. Prítomnosť česko-slovenskej hranice si vyžadovala 

zhromaždiť dáta z českých i slovenských zdrojov. Výzvou tejto práce bolo dané zdrojové dáta 

vyrovnať a vytvoriť z nich nové dátové vrstvy. Úskalím pri ich vyrovnávaní bol fakt, že dátové 

sady týchto dvoch štátnych inštitúcií mali rozdielne usporiadanie dátových vrstiev s rozdielnym 

obsahom dát. Bolo potrebné vymyslieť nové prístupy k tvorbe jednotlivých vrstiev, pričom 

vytvorené boli jedinečné dáta s novým súradnicovým systémom a výškopisom. Všetky zadané 

ciele práce boli splnené, chýbajúce dáta nových dátových vrstiev boli doplnené terénnym 

šetrením.  Z nových dátových vrstiev bola vytvorená pravdepodobne prvá turistická mapa veľkej 

mierky lokality Bílý Kříž / Biely Kríž, rešpektujúca používané kartografické pravidlá. 

Najpodstatnejšou časťou práce je kapitola o spracovaní zdrojových dát a hodnotení ich 

kvality. Tu boli medzi sebou porovnávané hlavne vektorové vrstvy zdrojových dát. Ako 

najvhodnejšie pre tvorbu mapy veľkej mierky lokality Bílý Kříž / Biely Kríž sa ukázali dáta 

ZABAGED od ČÚZK. Tie boli aktuálnejšie, komplexnejšie a kompletnejšie ako dáta ZBGIS od 

GKÚ. Obsahovali viac potrebných dátových vrstiev, ktoré boli navyše podrobnejšie. Jedine 

u budov a land use / land cover vrstvách mali dáta ZBGIS porovnateľnú kvalitu ako dáta 

ZABAGED. Dáta Open Street Map boli použiteľné len na tvorbu bodových prvkov, hlavne bodov 

záujmu a turistických prvkov, kde doplnili chýbajúce dáta ZABAGED a ZBGIS. Pre tvorbu 

líniových a polygónových vrstiev použité neboli pre ich príliš veľkú generalizáciu. 

V tejto práci boli aplikované určité prístupy k vyrovnaniu zdrojových dát a tvorbe nových 

dátových vrstiev. Aj keď sa týkali dát dvoch krajín, niektoré z nich sú uplatniteľné i pri tvorbe 

mapy územia jednej krajiny. Jedná sa o prístup k tvorbe vrstvy budov tvorenú z dát katastra 

a vektorových dát či tvorbe nového výškopisu z digitálneho modelu terénu. Pre tvorbu mapy boli 

zhromaždené zdrojové dáta, samotné však nestačili pre vytvorenie tak podrobnej mapy. 

Potrebným krokom bolo terénne šetrenie, ktoré je časovo náročné, no nenahraditeľné, ak dané 

dáta nie je možné získať iným spôsobom. Ak je však takto vytvorená mapa použiteľná v praxi 

a prináša niečo nové pre kartografickú tvorbu, má zmysel jej venovať toľko času. Pri tvorbe 

samotnej mapy boli využité princípy kartografickej tvorby, uplatniteľné pre akúkoľvek vytváranú 

mapu. Najdôležitejším z nich je tvorba znakového kľúča, ktorého štandardizácia je jednou 

z výziev kartografie. Dôležitá a prenositeľná je tiež tvorba popisov a prvkov mapy. 

Vytvorená mapa je jedinečná v tom, že spája informácie už existujúcich máp oblasti 

s históriou lokality. Zároveň prináša nové dáta a poznatky hlavne o zaniknutých stavbách, 

uzavretom areáli terénnej stanici Ústavu výzkumu globální změny AV ČR či iných javoch 

zmapovaných terénnym šetrením.  
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Topografická mapa 1 : 10 000, Štátna mapa 1 : 5 000, Základní mapa 1 : 10 000 ČR či 

Základná mapa 1 : 10 000 SR zobrazujú dané územie s veľkou podrobnosťou, neobsahujú však 

žiadny turistický obsah, len topografické dáta, ktoré navyše nie sú tak podrobné ako mapa 

vytvorená v tejto práci. V prípade ZM 10 ČR a SM 5 je zobrazené len územie Česka. TM 10 a ZM 

10 SR síce zachycujú v lokalite BK územie po oboch stranách hranice, lenže boli tvorené v 60. či 

70. rokov 20. storočia. Preto na rozdiel od mapy vytvorenej v tejto práci nie sú tieto mapy vhodné 

pre turistov, ktorí do lokality zavítajú za cieľom turistiky a spoznávania histórie miesta. 

Z turistických máp pripadá v úvahu zrovnanie s mapami.cz, ktoré sú síce pomerne podrobné, 

avšak pre svoju malú mierku nemajú nedostatočné podrobný a presný topografický podklad. 

Navyše neobsahujú takú pestrú škálu zobrazených objektov ako mapa tejto práce. 

Vytvorená mapa je komplexným dielom, ktoré zobrazuje aktuálne podrobné topografické 

a turistické dáta a zároveň odkazuje na slávnu minulosť danej lokality. Mapa je tiež dostatočne 

polohovo presná. V teréne síce boli dáta zakresľované s presnosťou GPS do 3 metrov, to je však 

vzhľadom k mierke mapy zanedbateľné číslo. Vytvárané vektorové dáta boli tiež kontrolované 

ortofotosnímkami a digitálnym modelom reliéfu. 

Diskutabilné môže byť znázornenie skalných útvarov na vytvorenej mape. Pre ich málo 

podrobné pokrytie zdrojovými dátami, hlavne kvôli nedostatočnej hustote dát leteckého 

laserového skenovania, museli byť skaly zmapované v teréne, pričom pri obmedzenom čase 

terénneho šetrenia nebolo možné tieto skaly zmapovať adekvátne detailne. Taktiež extravilán 

osady mohol byť zmapovaný lepšie. Z časových dôvodov nebol prejdený až tak podrobne, ako 

by si to mapa takto veľkej mierky žiadala. Lepšie tiež mohla byť zobrazená vrstva terénnych 

stupňov. Tá sa na mape nachádza len na výrazných miestach, pritom výrazné terénne stupne sa 

tiež vyskytujú u korýt vodných tokov, čo je možné dobre vidieť i z tieňovaného reliéfu, ktorý 

vytvára plastický efekt mapy. Pre väčšiu prehľadnosť mapy a chýbajúce dáta zo slovenských 

zdrojov však bolo od znázornenia vrstvy v týchto oblastiach opustené. 
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8 ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť turistickú mapu veľkej mierky 

zachytávajúcu lokalitu Bílý Kříž / Biely Kríž. Keďže táto osada leží v Beskydách na česko-

slovenskej hranici, potrebné bolo zhromaždiť české i slovenské dátové sady. Hlavným zdrojom 

dát pre českú stranu bol Český úřad zeměměřický a katastrální, pre tú slovenskú Geodetický 

a kartografický ústav. Dôraz sa kládol na ich zhodnocovanie a vyrovnávanie po jednotlivých 

vrstvách. Výstupom boli nové zjednotené dátové vrstvy, pripravené pre tvorbu podrobnej mapy 

osady. Praktickým výstupom práce je turistická mapa vytvorená podľa kartografických pravidiel. 

Vytvorená mapa bude prínosom hlavne pre turistov, ktorí sa pomaly do osady vracajú po jej 

porevolučnom úpadku, pričom samozrejme bude určená aj pre širokú verejnosť. Čitatelia mapy 

ocenia hlavne jej aktuálnosť,  polohovú presnosť či obsahovú bohatosť, keďže mapa okrem iného 

zobrazuje podrobné turistické dáta i ruiny, dnes už neexistujúcich stavieb, ktoré nie sú na 

súčasných mapách zachytené. Mapa bude dostupná k stiahnutiu na webovej stránke, na ktorú sa 

turisti dostanú aj cez QR kód zobrazený na mape. Vytvorená mapa bude k dispozícii i v tlačenej 

podobe aj napriek dnešnému trendu digitálnych máp, keďže nie každému vyhovuje pri orientácii 

v teréne mobil či tablet. Preto aj napriek ustupujúcemu záujmu zostávajú tradičné analógové 

mapy naďalej podstatným produktom kartografickej tvorby. 
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10 PRÍLOHY 

 

Obsah CD 

Na priloženom CD sa nachádzajú tieto priečinky a súbory: 

• mapa – priečinok obsahuje súbory týkajúce sa tvorby mapy lokality BK. Jeho súčasťou 

je geodatabáza Data_UTM34.gdb, mapový projekt mapa_BK.mxd a mapa určená k tlači 

bily_kriz_mapa.pdf. 

• text – priečinok obsahujúci text práce. 

 

Štruktúra geodatabáze 

V priložených tabuľkách je prehľad všetkých dátových vrstiev, ktoré sú uložené v geodatabáze 

na CD prílohe. Jedná sa o dataset Mapové dáta, ktorý obsahuje vytvorené dátové vrstvy zo 

zdrojových dát a datasat Mapa, ktorý obsahuje dáta datasetu vytvorených vrstiev, prípadne 

upravené či doplnené pre potreby výslednej mapy. Dataset Anotácie mapy obsahuje veškeré 

popisy vrstiev a súčasťou geodatabáze je i tieňovaný reliéf ako podklad mapy. 

 

Mapa lokality Bílý Kříž / Biely Kríž 

Prílohou tejto práce je vytlačená turistická mapa lokality Bílý Kříž / Biely Kríž v mierke 1 : 3 500 

vo formáte SRA3 (320 × 450 mm). 



   

Štruktúra geodatabáze 

Feature 

Dataset 
Feature Class Popis objektu 

Typ 

geodát 

 - DMR_5G_TIN_Hillshade_1m Tieňovaný reliéf - podklad raster 

Anotácie_mapy Cislo_evidencne Popis evidenčných čísel anotácia 

Anotácie_mapy Cislo_popisne_supisne Popis popisných / súpisných čísel anotácia 

Anotácie_mapy Hranice Popis štátnej hranice a hraníc obcí anotácia 

Anotácie_mapy Hranicne_kamene Popis hraničných kameňov anotácia 

Anotácie_mapy MASK_MERGE_all Všetky masky popisov polygón 

Anotácie_mapy MASK_MERGE_zem_siet Masky popisov na odmaskovanie zem. siete polygón 

Anotácie_mapy Miestne_nazvy Popis miestnych názvov anotácia 

Anotácie_mapy Razcestniky Popis rázcestníkov anotácia 

Anotácie_mapy Trigonometricke_body Popis trigonometrických bodov anotácia 

Anotácie_mapy Voda Popis vodných tokov a prameňov anotácia 

Anotácie_mapy Vodiace_ciary Vodiaca čiara k popisu línia 

Anotácie_mapy Vrstevnice popis Popis vrstevníc anotácia 

Anotácie_mapy Zaujimavosti_vybavenost Popis objektov záujmu a iných zaujímavostí anotácia 

Mapa Bod_zaujmu Bod záujmu bod 

Mapa Branka_plota_L Bránka plota línia 

Mapa Brehovka_M Brehovka línia 

Mapa Budova_L_EE Budova - obrys línia 

Mapa Budova_M Budova  polygón 

Mapa Budova_vo_vystavbe_EE Budova vo výstavbe polygón 

Mapa Byvaly_vlek Bývalý lyžiarsky vlek línia 

Mapa Cesta_M_EE Neudržiavaná cesta a chodník línia 

Mapa ciarky_siete Okrajové čiarky zemepisnej siete línia 

Mapa Cyklotrasa Cyklotrasa bod 

Mapa Elektricke_vedenie Elektrické vedenie línia 

Mapa Hlavne_vrstevnice_EE Hlavné vrstevnice línia 

Mapa Hranica_obce_EE Hranica obce línia 

Mapa Hranicny_kamen Hraničný kameň bod 

Mapa Ihrisko_L Ihrisko - obrys línia 

Mapa Kroviny_EE Kroviny polygón 

Mapa Les_EE Les polygón 

Mapa Lyžiarska_magistrala Lyžiarska magistrála bod 

Mapa Osamely_strom Osamelý strom bod 

Mapa Ostatna_plocha Spevnená udržiavaná cesta, ostatná plocha polygón 

Mapa Ostatna_plocha_L_EE Spevnená udržiavaná cesta, ostatná plocha - obrys línia 

Mapa Parkovisko_M Parkovisko bod 

Mapa Plocha_vo_vystavbe_EE Spevnená cesta, plocha vo výstavbe polygón 

Mapa Plocha_vo_vystavbe_L_EE Spevnená cesta, plocha vo výstavbe - obrys línia 

Mapa Plot_2 Plot línia 

Mapa Popadane_kamene Kamenitý povrch polygón 



   

 

Feature 

Dataset 
Feature Class Popis objektu 

Typ 

geodát 

Mapa Pramen_M Prameň bod 

Mapa Priepust_L Priepustok línia 

Mapa Schody Schody línia 

Mapa Skalny_utvar Skalný útvar línia 

Mapa Statna_hranica_2_EE Štátna hranica línia 

Mapa Stoziar_elektrickeho_vedenia Stožiar elektrického vedenia bod 

Mapa Stupen_M Stupeň línia 

Mapa Sukromna_zelen_EE Súkromná zeleň polygón 

Mapa Sukromna_zelen_EE_obrys Súkromná zeleň - obrys línia 

Mapa Trigonometricky_bod Trigonometrický bod bod 

Mapa Trvaly_travnaty_porast_EE Trvalý trávnatý porast polygón 

Mapa Turisticke_znacenie Turistické značenie bod 

Mapa Udrziavana_cesta Udržiavaná cesta polygón 

Mapa Udrziavana_cesta_L_EE Udržiavaná cesta - obrys línia 

Mapa Vodna_plocha Vodná plocha polygón 

Mapa Vodny_tok Vodný tok línia 

Mapa Vodojem Vodojem bod 

Mapa Vrstevnice_5m_F_EE Vrstevnice línia 

Mapa Zaniknuta_stavba_L Zaniknutá stavba línia 

Mapa Zaujimavost Konštrukcia vleku a iné zaujímavosti bod 

Mapa zem_siet_3_EE Zemepisná sieť línia 

Mapové dáta AdresaBudovy Adresné miesta budov bod 

Mapové dáta BodZaujmu Body záujmu bod 

Mapové dáta Brehovka Brehovka línia 

Mapové dáta Budova Budova polygón 

Mapové dáta Cesta Všetky kategórie ciest línia 

Mapové dáta ElektrickeVedenie Elektrické vedenie línia 

Mapové dáta HranicaSpravnejJednotky Štátna hranica i hranica obce línia 

Mapové dáta HranicnyKamen Hraničný kameň bod 

Mapové dáta Ihrisko Ihrisko polygón 

Mapové dáta kameňolom Bývalý kameňolom línia 

Mapové dáta Kroviny_1 Kroviny polygón 

Mapové dáta Les_1 Les polygón 

Mapové dáta LesnyPriesek Lesný priesek línia 

Mapové dáta Nazvy Popisy objektov záujmu bod 

Mapové dáta ohranicenie Ohraničenie presnej oblasti mapy polygón 

Mapové dáta OsamelyStrom Osamelý strom bod 

Mapové dáta OstatnaPlocha Spevnená udržiavaná cesta, ostatná plocha polygón 

Mapové dáta Parkovisko Parkovisko bod 

Mapové dáta PataTerennehoUtvaru Päta terénneho útvaru línia 

Mapové dáta Plot Plot línia 



   

 

Feature 

Dataset 
Feature Class Popis objektu 

Typ 

geodát 

Mapové dáta Pramen Prameň bod 

Mapové dáta Priepust Priepustok bod 

Mapové dáta SkalneUtvary Skalný útvar polygón 

Mapové dáta Skaly Skalný útvar línia 

Mapové dáta StatnaHranica Štátna hranica línia 

Mapové dáta StoziarElektrickehoVedenia Stožiar elektrického vedenia bod 

Mapové dáta Stupen Stupeň línia 

Mapové dáta SukromnaZelen Súkromná zeleň polygón 

Mapové dáta SukromnyLes Súkromný les terénnej stanice polygón 

Mapové dáta TrigonometrickyBod Trigonometrický bod bod 

Mapové dáta TrvalyTravnatyPorast_2 Trvalý trávnatý porast polygón 

Mapové dáta TuristickeZnacenie Turistické značenie bod 

Mapové dáta UdrziavanaCesta Udržiavaná cesta polygón 

Mapové dáta VodnaPlocha Vodná plocha polygón 

Mapové dáta VodnyTok Vodný tok línia 

Mapové dáta Vrstevnice_5m_C Vrstevnice línia 

Mapové dáta ZaniknutaStavba Zaniknutá stavba bod 

 

 


