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Čo je ZB GIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém

je model reálneho sveta s presne definovanou mierou podrobnosti 

a abstrakcie podľa katalógu objektov, popisuje aspekty kvality 

objektov a javov v čase, umožňuje ich analyzovanie a grafické 

prezentácie. Je geometrickým základom národnej infraštruktúry 

priestorových informácií. (§2 ods. 13 zákona 215/1995 Z.z.)



Ciele ZB GIS

 naplniť priestorovú, objektovo orientovanú databázu podľa katalógu tried 

objektov ZB GIS (KTO ZB GIS) do roku 2010

 zavádzať postupy kontroly kvality 

 zabezpečiť aktualizáciu a autorizáciu údajov

 uplatňovať štandardy ISO 191xx  a interoperabilitu

 zabezpečiť prístup k údajom, publikovať, poskytovať a elektronicky 

obchodovať (WMS, WFS, ... )

 koordinovať spoluprácu s ďalšími rezortmi

 zabezpečiť ochranu a bezpečnosť údajov, archiváciu, históriu



Fotogrametria

- rýchla a efektívna metóda zberu údajov z LMS

- tvorba 3D vektorového polohopisu a tvorba DMR

- v minulosti analógové a analytické technológie

- dnes výlučne digitálne spracovanie 

Hardware:  9 ks HP Workstation xw5000 + 24“ analógový monitor 120 Hz      

+ stereo kit (3D graf. karta, 3D myš, aktívne okuliare)

Software: Intergraph ImageStation + Bentley MicroStation v8

Výstup: CAD výkres vo formáte DGN + databáza MDB



Tvorba údajov ZB GIS

1. Letecké snímkovanie – digitálne LMS

2. Fotogrametrické spracovanie 

3. Spracovanie do geodatabázy ZB GIS

4. Kontrola údajov

5. Terénne práce

6. Doplnenie atribútov objektov z terénu

7. Kontrola úplnosti, topologické a atribútové kontroly

8. Uloženie do centrálnej databázy (Oracle)

9. Tvorba výstupov, publikovanie služieb



Zber DMR

Rozlíšenie: 10 metrov / pixel



ZB GIS

126 Tried objektov (vrstiev)

44 Kompozitných objektov

292 Relačných tried

2164 Atribútových domén

Súčasný stav:

> 14 000 000 Objektov

> 133 000 000 Atribútových hodnôt

>  52 000 Kompozitných objektov



Výstup zo ZBGIS - ŠMD











Legenda ZM 1:10 000



Zobrazenie údajov ZBGIS a KN



Vizualizácia ZB GIS

Vodná nádrž Kráľová



Vizualizácia ZB GIS





Údaje ZB GIS





Údaje ZB GIS a KN



Služby ZB GIS pripojené na               



Ďakujem za pozornosť !

luboslav.michalik@skgeodesy.sk


