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Vizualizácia vektorových a rastrových 

vrstiev

Spracovali:  Hana Bobáľová, Vladimír Pelech
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Vizualizácia údajov: Jeden symbol

▪Layer Properties – Symbology

▪Single symbol- všetky objekty 
zobrazené rovnako.

▪Kliknutím na symbol sa otvorí nové 
okno s nastaveniami.

2



/68

Vizualizácia údajov: Jeden symbol

▪Layer Properties – Symbology

▪Single symbol- všetky objekty 
zobrazené rovnako.

▪Kliknutím na symbol sa otvorí nové 
okno s nastaveniami, kde je možné 
meniť hlavné vlastnosti symbolu.

▪Kliknutím na Edit Symbol... sa otvorí 
okno so širšími možnosťami 
nastavenia.
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Vizualizácia údajov: Jeden symbol

▪Layer Properties – Symbology

▪Single symbol- všetky objekty 
zobrazené rovnako.

▪Kliknutím na symbol sa otvorí nové 
okno s nastaveniami, kde je možné 
meniť hlavné vlastnosti symbolu.

▪Kliknutím na Edit Symbol... sa otvorí 
Symbol Property Editor so širšími 
možnosťami nastavenia.

▪Možnosti nastavenia sa líšia podľa 
typu geometrie.
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Vizualizácia údajov: Zložený symbol

▪V Symbol Property Editor je možné 
vytvárať novú symboliku kombináciou 
symbolov, pridaním ďalšieho symbolu 
pomocou +.
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Vizualizácia údajov: Zložený symbol

▪Možné nastaviť dĺžku čiar pri 
čiarkovaných symboloch v záložke 
Template.
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Vizualizácia údajov: Uloženie symbolu

▪Pomocou  Save as...
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Vizualizácia údajov: Štýly

▪Cez Style References... je 
možné rozšíriť ponuku 
symbolov
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Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Jedinečné hodnoty (Unique values)

▪Podľa atribútu

▪Voľba farebnej schémy

▪V prípade nezaradenia do žiadnej kategórie 
je použitý špecifický symbol

▪Popis (Label) je editovateľný

▪Count určí počty po jednotlivých 
kategóriách

▪Pre posun je po označení možné použiť 
šípky

▪Nástroje na pridanie a odstránenie sú v 
dolnej časti
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Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Jedinečné hodnoty (Unique values)

▪V kontextovom menu je možné hromadne 
meniť symboliku pre vybrané/ všetky 
kategórie.
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Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Organizovanie tried

▪Cez kontextové menu po označení prvkov:

▪Group (skupina)-1 znak pre viac kategórií
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Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Organizovanie tried

▪Cez kontextové menu po označení prvkov:

▪Heading (nadpis)-zoskupenie kategórií pod 
zjednocujúci nadpis

12



/68

Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Organizovanie tried

▪Cez kontextové menu po označení prvkov:

▪Heading (nadpis)-zoskupenie kategórií pod 
zjednocujúci nadpis
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Vizualizácia kvalitatívnych údajov

▪Organizovanie tried

▪Cez kontextové menu po označení prvkov:

▪Heading (nadpis)-zoskupenie kategórií pod 
zjednocujúci nadpis

▪Jednotlivé kategórie je možné presúvať 
medzi nadpismi označením a cez 
kontextové menu
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Uloženie symboliky vrstiev

▪V projekte (.mxd)

▪V lyr súbore (.lyr) – kontextové menu vrstvy,  Save As Layer File..., na disku sa uloží cesta k 
dátam (nie dáta samotné) a symbolika. Súbor typu .lyr je možné vytvárať aj priamo cez 
ArcCatalog.
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Import symboliky

▪Symboliku je možné prenášať medzi 
vrstvami s rovnakou geometriou.
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Poradie vykresľovania symbolov

▪Symbology – Advanced – Symbol Levels...
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Poradie vykresľovania symbolov

▪Symbology – Advanced – Symbol Levels...

▪Slúži na upravenie poradia vykresľovania v rámci 
jednej vrstvy.

▪Dostupné po označení príslušného symbolu v 
podobe šípok.
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Poradie vykresľovania symbolov

▪Symbology – Advanced – Symbol Levels...

▪Join – bezošvé spájanie rovnakých objektov

▪Merge – bezošvé spájanie rozdielnych objektov
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Poradie vykresľovania symbolov

▪Symbology – Advanced – Symbol Levels...

▪Join – bezošvé spájanie rovnakých objektov

▪Merge – bezošvé spájanie rozdielnych objektov, 
bez zapnutého Join neaktívne.
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Rozsah viditeľnosti vrstvy

▪Pri zmene priblíženia môže nastať situácia, 
že nebude možné, alebo potrebné rozlíšiť 
jednotlivé objekty v rámci vrstvy.

▪Preto je užitočné nastaviť hranice mierky, v 
ktorých sa vrstva automaticky nezobrazuje.

▪Možnosť nastavenia 2 spôsobmi:

▪1. Layer Properties – General – Scale
Range
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Rozsah viditeľnosti vrstvy

▪Pri zmene priblíženia môže nastať situácia, 
že nebude možné, alebo potrebné rozlíšiť 
jednotlivé objekty v rámci vrstvy.

▪Preto je užitočné nastaviť hranice mierky, v 
ktorých sa vrstva automaticky nezobrazuje.

▪Možnosť nastavenia 2 spôsobmi:

▪2. Interaktívne cez kontextové menu 
vrstvy

▪V prípade nezobrazenia kvôli takto 
nastavenej mierke sa zmení ikona pri vrstve 
v okne obsahu.
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Nastavenie referenčnej mierky

▪Referenčná mierka (Reference Scale) definuje, pri akej mierke sa symboly a popisy 
zobrazujú vo svojej skutočnej veľkosti

▪Ak je nastavená, pri približovaní a odďaľovaní sa symboly zväčšujú (zmenšujú)

▪Ak nie je nastavená, ako referenčná sa použije aktuálna mierka, takže veľkosť symbolov sa 
nemení

▪Nastavuje sa vo vlastnostiach údajového rámca (Data Frame).

s RS bez RS
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Nastavenie referenčnej mierky

▪Nastavuje sa vo vlastnostiach údajového rámca (Data Frame) opäť 2 spôsobmi:

▪1. Cez Data Frame Properties – General – Reference Scale

▪2. Cez kontextové menu
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Nastavenie referenčnej mierky

▪Referenčná mierka je platná pre všetky 
vrstvy v údajovom rámci.

▪V Layer Properties – Display je možné 
vypnúť jej použitie pre zvolenú vrstvu.
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Quantities – Graduated Colors
(Kartogram)

▪Pre číselné atribúty

▪Voľba klasifikačnej metódy, počtu 
intervalov a ich hraníc
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Quantities – Graduated Colors
(Kartogram)

▪Pre číselné atribúty

▪Voľba klasifikačnej metódy, počtu 
intervalov a ich hraníc

▪Pri manuálnej zmene hranice intervalu sa 
metóda automaticky zmení na Manual.
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Quantities – Graduated
Symbols

▪Metóda signatúr

▪Veľkosť symbolu zodpovedá relatívnej 
hodnote.

▪Rozdelenie do intervalov rovnako ako pri 
predchádzajúcej symbolike.

▪Rozsah veľkosti znakov je nastaviteľný.

▪Hromadne sa symbol mení v časti 
Template, samostatne pre jednotlivé 
intervaly kliknutím na symbol intervalu.
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Quantities – Proportional
Symbols

▪Metóda signatúr

▪Veľkosť symbolu zodpovedá reálnej 
hodnote.

▪Rozdelenie do intervalov nie je!

▪Symbol sa nastavuje pre Min Value, Max 
Value sa nastavuje automaticky.

▪Je možné nastaviť počet symbolov 
zobrazených vo okne obsahu.
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Quantities – Dot density

▪Hustotná bodová metóda

▪Jav vyjadruje početnosť symbolov, súčasne 
môže byť zobrazených viac javov, každý má 
vlastný symbol.

▪Rozdelenie do intervalov nie je!

▪Symbol sa nastavuje pre zvolený 
jav(atribút).

▪Je možné nastaviť veľkosť symbolu a 
zodpovedajúcu hodnotu 
(napr. 1 symbol = 2 000 000)
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Charts

▪ Kartodiagram

▪Možnosť vybrať si z troch typov grafov 
(koláčový –pie, stĺpcový – bar/column, 
skladaný - stacked)

▪Symbol sa nastavuje pre zvolený jav 
(atribút).

▪Podrobnejšie nastavenia v časti Properties
a Size.
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Multiple Attributes

▪ Zložené symboly – metóda signatúr na 
podklade kartogramu

▪Symbolika pre signatúru dostupná v časti 
Symbol Size
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Vizualizácia kvantitatívnych údajov

▪Symbology – Multiple Attributes

▪ Zložené symboly – metóda signatúr na 
podklade kartogramu

▪Symbolika pre signatúru dostupná v časti 
Symbol Size
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Vizualizácia vektorových údajov - rady

▪Každá možnosť je popísaná vo vrchnej časti 
okna.

▪Pri požiadavke aplikovať zmeny symboliky 
stačí kliknúť na Použiť (Apply)
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Aj pri rastroch ide o nastavenie v Layer
Properties - Symbology

▪Nie všetky možnosti zobrazenia sú dostupné 
pre všetky rastrové údaje.

▪Pre podrobnejší popis jednotlivých možností 
sa odporúča využiť Pomocník (About
Symbology) , dostupný priamo cez záložku
Symbology.

▪Väčšine je možné priradiť popis zobraziteľný 
vo vysvetlivkách.
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Vizualizácia rastrových údajov

▪RGB Composite – farebná syntéza, mala by 
byť známa z DPZ, kombinácie rôznych kanálov
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Stretched – roztiahnutá škála

▪Zvolená farebná škála bude natiahnutá podľa 
nastavených hodnôt a zvolenej metódy
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Stretched – roztiahnutá škála

▪Zvolená farebná škála bude natiahnutá podľa 
nastavených hodnôt a zvolenej metódy

▪Nastavenie Histograms podľa histogramu
môže zvýrazniť špecifické hodnoty

38



/68

Vizualizácia rastrových údajov

▪Unique Values – unikátne hodnoty

▪Ako pri vektore je možné zlučovať 
jednotlivé triedy do jednej alebo pridávať 
nadpisy

▪Vhodné pre tematické mapy s diskrétnymi 
hodnotami (napr. krajinná pokrývka)

▪Možnosť nastaviť popis (Label) pre použité 
kategórie.

▪Je ju možné exportovať a importovať.
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Classified – klasifikovaný raster

▪Na základe spojitých hodnôt javu vytvára 
farebné intervaly.

▪Vhodné napr. pre modely výšok na 
vytvorenie výškových stupňov.
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Colormap – farebná mapa

▪Podobná s Unique Values, nie je však 
možné zlučovanie kategórií, každá hodnota 
musí mať vlastnú farbu, ktorú je možné 
priradiť.

▪Je ju možné exportovať a importovať.
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Discrete Color – diskrétne farby

▪Podobná s Unique Values a Colormap, nie 
je však možné zlučovanie kategórií, ani 
priradenie farieb, ani nastavenie popisov.

▪Najjednoduchšia metóda v prípade 
požiadavky zobrazenia veľkého počtu 
hodnôt diskrétnou farbou.
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Vector Field – vizualizácia veľkosti a smeru
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Vizualizácia rastrových údajov

▪Zobrazenie hodnôt pixlov
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Kurz GIS technológií

Lekcia 2

Dynamické a statické popisy

Spracovali:  Hana Bobáľová, Vladimír Pelech
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Tvorba popisov

▪Popis (Label)

▪textový reťazec viažuci sa ku konkrétnemu geografickému prvku na mape

▪popisy sú dynamické – ich poloha sa môže meniť podľa polohy mapového okna a 
vykreslenia ostatných prvkov

▪umiestňujú sa automaticky, na základe záznamov v tabuľke atribútov

▪Anotácia (Annotation)

▪individuálny textový alebo grafický prvok na popísanie mapových prvkov, oblastí v mape 
alebo všeobecných informácií

▪anotácie sú statické

▪sú editovateľné, môžeme meniť ich umiestnenie

▪popisy sa dajú konvertovať na anotácie
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Je potrebné ich zapnúť.

▪Popisy zobrazujú vybranú 
hodnotu/hodnoty z atribútovej tabuľky.

▪Tradičné možnosti nastavenia štýlov 
(veľkosť, farba , font...)
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Je možné nastaviť mierku pre zobrazovanie 
a pravidlá pre umiestňovanie popisov.
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Je možné nastaviť mierku pre zobrazovanie 
a pravidlá pre umiestňovanie popisov.

▪Pravidlá pre zobrazovanie popisov sa líšia 
podľa typu geometrie.

▪Na obrázku je ukážka platná pre polygóny.
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Umiestnenie popisov 
bodových prvkov

▪Stred predstavuje bod a čísla 
vyjadrujú prioritu pre polohu 
popisu:

▪0-blokovaný

▪1-najvyššia priorita

▪3-najnižšia

▪Je možný výber z 
prednastavených pravidiel.
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Umiestnenie popisov líniových 
prvkov

▪Možnosti popisu:

▪Horizontálne

▪Rovnobežne

▪Zakrivene k toku

▪Kolmo na rovnobežne

▪Nastavenie pozície popisu podľa 
strany (papiera) alebo strany toku.
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Nastavuje sa v záložke Conflict
Detection.

▪Váha popisov vrstvy voči popisom 
iných vrstiev, či môžu byť popisy 
prekryté inými popismi.

▪Čím vyššia váha, tým menšia 
pravdepodobnosť prekrytia 
popisom inej vrstvy.

High

Low
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Tvorba popisov

▪Layer Properties – Labels

▪Nastavuje sa v záložke Conflict
Detection.

▪Váha popisov vrstvy voči prvkom 
vrstvy.

▪Čím vyššia váha prvku, tým 
menšia pravdepodobnosť jeho 
prekrytia popisom.

High

Low
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Tvorba popisov

▪Manažment popisov pre všetky vrstvy v okne obsahu.

▪Je potrebné mať zapnutú sadu nástrojov Labeling

▪Label Manager – umožňuje spravovať popisy po jednotlivých vsrtvách
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪Umožňuje prepínať sa medzi 
popismi jednotlich vrstvami, meniť 
ich nastavenia alebo ich vypnúť.
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪Kliknutím na vrstvu je možné 
vytvoriť novú triedu popisov 
zadaním jej názvu a klikom na Add.

▪Triedy umožňujú v rámci jednej 
vrstvy zobrazovať popisy s rôznym 
štýlom.
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪Kliknutím na vrstvu je možné 
vytvoriť novú triedu popisov 
zadaním jej názvu a klikom na Add.

▪Triedy umožňujú v rámci jednej 
vrstvy zobrazovať popisy s rôznym 
štýlom.
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪V rámci triedy popisov je možné 
pomocou SQL Query... definovať 
dopytom na atribútovú tabuľku 
ktoré prvky sa majú zobrazovať 
daným štýlom.
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪V rámci triedy popisov je možné 
pomocou SQL Query... definovať 
dopytom na atribútovú tabuľku 
ktoré prvky sa majú zobrazovať 
daným štýlom.
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Tvorba popisov

▪Label Manager – umožňuje 
spravovať popisy po jednotlivých 
vrstvách.

▪V rámci triedy popisov je možné 
pomocou SQL Query... definovať 
dopytom na atribútovú tabuľku 
ktoré prvky sa majú zobrazovať 
daným štýlom.
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Tvorba anotácií

▪Statické popisy.

▪Sú editovateľné.

▪Je ich možné vytvoriť dvoma 
spôsobmi:

▪1. Konverziou z popisov

▪Kontextové menu vrstvy –
Convert Labels to Annotation
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Tvorba anotácií

▪Statické popisy.

▪Je ich možné vytvoriť dvoma 
spôsobmi:

▪1. Konverziou z popisov

▪Kontextové menu vrstvy –
Convert Labels to Annotation

▪ Môžu byť uložené v GDB alebo ako 
súčasť mapového dokumentu.

▪V mapovom dokumente sa vytvorí 
nová skupina anotácií alebo si 
vyberieme z existujúcich.
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Tvorba anotácií

▪Statické popisy.

▪Je ich možné vytvoriť dvoma 
spôsobmi:

▪1. Konverziou z popisov

▪Kontextové menu vrstvy –
Convert Labels to Annotation

▪ Môžu byť uložené v GDB alebo ako 
súčasť mapového dokumentu.

▪Pri voľbe mapového dokumentu je 
možné danú anotáciu nájsť vo 
vlastnostiach údajového rámca a 
záložke Annotation Groups.
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Tvorba anotácií

▪Statické popisy.

▪Sú editovateľné.

▪Je ich možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

▪2. Tvorba novej anotácie

▪Je potrebné mať zapnutú sadu 
nástrojov Draw.

▪Drawing – New Annotation Group

▪Takto je možné vytvoriť anotáciu iba v 
rámci mapového projektu.
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Tvorba anotácií

▪Statické popisy.

▪Sú editovateľné.

▪Je ich možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

▪2. Tvorba novej anotácie

▪Je potrebné mať zapnutú sadu 
nástrojov Draw.

▪Drawing – New Annotation Group

▪Takto je možné vytvoriť anotáciu iba v 
rámci mapového projektu.
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Tvorba anotácií

▪Na prácu/editáciu anotácie je 
potrebné, aby bola aktívna.

▪Následne je možné anotáciu 
upravovať.

▪Napr. meniť polohu statických 
popisov.
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Tvorba anotácií

▪Na prácu/editáciu anotácie je 
potrebné, aby bola aktívna.

▪Následne je možné anotáciu 
upravovať.

▪Napr. meniť polohu statických 
popisov.

▪Anotácie sú prvky grafiky, na výber 
je potrebný iný nástroj ako na výber 
geografických prvkov.

▪Dvojklikom na grafický objekt sa 
zobrazia jeho editovateľné 
vlastnosti
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Tvorba anotácií

▪Na prácu/editáciu anotácie je 
potrebné, aby bola aktívna.

▪Poloha sa mení ťahaním myšou.

▪Je možné vrátiť vykonané zmeny 
pomocou Undo alebo Redo na 
hlavnej lište.
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