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Princípy využívania mapových služieb 

Priestorová databáza (Oracle 11g) 

Mapový server (ArcGIS Server 10.0) 

Mapový klient ZBGIS webové mapové aplikácie GIS systémy 

• základné požiadavky na vlastnosti mapových služieb: 

– dostupnosť prostredníctvom Internetu 

– viacnásobné on-line použitie v rôznych GIS systémoch  nezávislých na 

platforme a mapových aplikáciách súčasne (interoperabilita) 

• implementačné nároky: 

– dôraz na kvalitu (rýchlosť,  dostupnosť), štandardizáciu a kartografické 

spracovanie  

systém ZBGIS 

verejnosť 

zabezpečený prístup 





WMS 
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Transformačná služba 
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Konverzná služba 

Výstupné formáty: 



Služby podľa INSPIRE 

• Poskytované na báze služieb 

OGC s istými špecifikami 

• Údaje ZBGIS transformované 

do štruktúr podľa údajových 

špecifikácií INSPIRE (ETL 

nástroje) 

• Vybrané témy z Prílohy I: 
– AU 

– GGS 

– GN 

– HY 

– TN 

 

Údaje ZBGIS 

v štruktúre 

INSPIRE 

mapové 

služby podľa 

INSPRE 

Spatial ETL 

Údaje ZBGIS 
mapový server 



Klient vyhľadávacej služby (CSW) 

- aplikácia poskytujúca webovú službu podľa špecifikácie OGC CSW v2.0.2 alebo INSPIRE vykonávacích predpisov 

pre sieťové služby 



ZBGIS 

Digitálny model 

 reliéfu 

Ortofoto 

Referenčné geodetické body 

Územnosprávne 

 členenie 

ŠMD 

Mapový klient  ZBGIS® 



Mapový klient  ZBGIS® 



Meranie - (bod, línia, polygón) – priebežný výpis súradníc 

Kresba - vkladanie vlastnej kresby do mapy 

Údaje - pridanie externých údajov do mapy (SHP, DGN, DXF, GML, GPX)  

a spúšťanie geoprocesných služieb 

Kompozícia - uloženie na lokálny disk počítača, načítanie z lokálneho  

disku počítača, zaslanie kompozície e-mailom, zapnutie/vypnutie severky, 

grafickej mierky a náhľadovej mapy 

Posun mapy, obnovenie obsahu mapy, priblíženie,  

vzdialenie, mapový pohľad späť a dopredu, identifikácia 

Nástroje Mapového klienta  

Nákup – portál Produktov a služieb, vyhľadávanie na základe 

názvoslovia, rozšírené vyhľadávanie, zmena súradnicového 

systému, pomocník, tlač, aktuálny výpis súradníc 



 



Vyhľadávanie referenčných geodetických bodov 

 Vyhľadanie prostredníctvom geografického názvu 

 Vyhľadanie na základe čísla geodetického bodu 

 







 

     Ďakujem za pozornosť ! 

www.geoportal.sk , www.gku.sk 

 

http://www.geoportal.sk/
http://www.gku.sk/

