
20 rokov počítačovej kartografie 
pre OŠ na Slovensku  

Pripravil: M. Bednárik 

Prednáša: P. Glončák 



Prvé 4 mapy kreslené v OCADe 3 na 
GPS Jasov Pavlom Krišpinským et al. 

1992  



úplne všetky mapy kreslené 
v OCADe. V nasledujúcich rokoch 
vzdoruje OCADu už len Vlado 
Dermek s Adobe Illustratorom 

1993  
takmer všetky mapy na Slovensku 
kreslené v OCADe, zopár ručne 

1995  



Prvá známa modifikácia tabuľky farieb v OCADe 
našincom (výpalové húštiny na lúke a i.) – 

Beit Anaba/Ben Shemen South, Izrael 
(Bednárik) 

1998  



Prvý pokus o kombináciu vektorovej mapy 
(Račišdorf (Bednárik)) a čb. let. snímky 

stroskotal na jej “húštinovom” prerastrovaní 
(40 l/cm) pri osvite 

1998  



Druhý pokus o ortofotomapu (GPS Čingov 
(M. Dosoudil et al.)) už vyšiel. 

Ortofoto Čingov (~20km2) zadarmo spočítal 
GKÚ Bratislava v rámci testovania softvéru. 

2002  



Ako dobre nám bolo bez ISSOMu – 

Areál snov (Z. Lenhart/R. Jonáš) 

2002  



Ťažké zžívanie sa s ISSOMom –Betliar (R. Miček) 

2002  



Ťažké zžívanie sa s ISSOMom –Betliar (R. Miček) 

2008 



Prvá kombinácia polohopisu z máp pre OB a 
vrstevníc generovaných z (dosť hrubého) DTM. 

Zároveň rekordná plocha mapy pre OŠ: 102km2 – 
mtb rogaining MaKaDo (T. Flassik). 

2008 



Prvé stereoskopické vyhodnotenie LMS 
špeciálne pre účely OB – Zvonivá jama 

(T. Leštínský) 

2007 



Prvá georeferencovaná mapa – 

2 jedlie fliačky (Bednárik) 

2010 



Prvá GPS mapovačka na georeferencovanej 
mape – výrazné uľahčenie práce v húštinách 

(Ladomer (VCS 2011), P. Glončák) 

2011 



Trochu partizánčiny   

čiže 

Príprava podkladov na 
mapovanie na Slovensku 

z webových zdrojov 



Ako si poskladať ZM10?   

Choď na geoportal.sk, napríklad na: 
http://www.geoportal.sk/cgi-bin/mapserv?X=-562357&Y=-1265209&MapSize=900+900&mode=browse&slayer=hranicaku&zoomdir=0&zoomsize=2&layer=zm10.shp&layer=zm10_nazov&layer=raster_10&imgxy=1214+-

315&imgext=-563925.004666+-1266481.078879+-562337.505524+-

1264893.579737&map=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fgp%2Fklad_web.map&savequery=true&program=mapserv&map_web_imagepath=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fmstemp%2F&map_web_imageurl=%2Fmstemp%2F 

Zobrazí sa: 

Extent: 



Ako si poskladať ZM10?   

Detail Extentu: 

Copy – Paste do tfw: 

         1.763888889 

          0 

          0 

         -1.763888889 

    -562577 

   -1263544 

[m/pixel], lebo výrez ZM10 je 

v 1:5000 a má 72 dpi 



Ako si poskladať ZM10?   

Výrez napriklad.png uložím ako napriklad.tif 
(LZW komprimovaný) a do jeho adresára pridám 
napriklad.tfw, ktory som si práve vyrobil z Extentu. 
OCAD 10 ho otvorí automaticky na správnej pozícii: 



Nové podrobné ortofoto?   

Ak mapujete v Bratislavskom samospr. kraji, tak 
z jeho GIS portálu http://109.71.71.79/bsk/  
dostanete cez PrtScrn v maximálnom rozlíšení 
0,25m/pixel (uvádzaných 0,3m/pixel je lož!) 

Hranice parciel z rastrovanej katastrálnej mapy........  

http://109.71.71.79/bsk/


Vektorová katastrálna mapa?   

Nainštalujte si virtuálnu pdf tlačiareň a do pdf súboru 
si na nej vytlačte výrez z katasterportal.sk v mierke 1:5000. 
Ten už viete naimportovať do OCADu. Natransformujete 
(na 1 bod) na hranice parciel na ortofote Bratislavského 

sam. kraja. Sadne presne (na ortofoto, nie na ZM).  



Prečo takto partizánčime?   

Lebo Slovenská republika síce zaplatí z daní občanov 
SR a EÚ snímkovanie a ortorektifikáciu, ale tým sa 
tovar, za ktorý zaplatila, nestáva dostupným pre 
občana SR. Ten musí platiť ešte raz. Pomôžte nám 
to zmeniť: 

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=692662 



Ďalšie podklady pre Slovensko  
(P. Glončák) 

• katastrálne mapy na LGIS 

• lesná cestná sieť: http://www.lvu.nlcsk.org/lc/ 

• ZM 10 - 600DPI TIF podľa vrstiev 

• ortofoto 0,15m pixel 

• wms servery: http://www.geodata.sk 

    http://inspire.gov.sk/ 

• skúsenosti s GPS... 

http://www.lvu.nlcsk.org/lc/
http://www.geodata.sk/
http://inspire.gov.sk/


Ďalšie podklady pre Slovensko  
(P. Glončák) 

• katastrálne mapy na LGIS 

• lesná cestná sieť: http://www.lvu.nlcsk.org/lc/ 

• ZM 10 - 600DPI TIF podľa vrstiev 

• ortofoto 0,15m pixel 

• wms servery: http://www.geodata.sk 

    http://inspire.gov.sk/ 

• skúsenosti s GPS... 

http://www.lvu.nlcsk.org/lc/
http://www.geodata.sk/
http://inspire.gov.sk/


Lesnícky GIS 

• http://lvu.nlcsk.org/lgis 

http://lvu.nlcsk.org/lgis


Kataster – oba registre 

 



 

Kataster – oba registre 



Mapové listy ZM 10 000 

• kvalitné ČB tif (600 DPI) s hodnotami 0/1 

• obsahuje world file (tfw) v S-JTSK 

• oddelené jednotlivé vrstvy 

• možnosť autovektorizácie 

• predáva GKÚ: http://www.gku.sk 

 

http://www.gku.sk/


výškopis 

polohopis 

vodstvo 

les 

texty dostupnosť 



 



 



 



 

porovnanie vrstevníc ZM vs. OB mapár 



 

Ortofoto s vysokým rozlíšením 

• reálne súradnice (WGS, S-JTSK) 

• rozlíšenie 15cm pixel 

• Okolie Zvolena – Technická univerzita vo 
Zvolene (RGB, CIR) 

• Celé územie SR: Národné lesnícke centrum 

• Topografický ústav BB 

 



 

lokálne dostupné ortho 15cm/pix Technická 

univerzita vo Zvolene - KHÚLaG 



Skúsenosti s GPS mapovaním 

• GPS „nedoťahuje“ línie 

• systematické posuny sa dajú eliminovať 

• priemerovanie pozície 

• využitie pri tvorbe výškopisu 

• GPS+Glonass 

• presnosť je relatívna 

• šetrenie času je otázne... 

• preklápanie súradníc... 



• vrstva skál 

príklad GPS mapovačky - Radzim 


