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Cvičenie 1 :

Úvod – práca s aplikáciami

ArcCatalog, ArcMap



ArcGIS software - aplikácie

ArcMap - sa používa na vizualizáciu, analýzu, tvorbu a 

spracovanie geografických údajov 

ArcCatalog - slúži na správu údajov a tvorbu dátovej štruktúry, 

jednoduché spracovanie údajov, dá sa spustiť samostatne 

alebo ako súčasť ArcMap-u

ArcToolbox - obsahuje nástroje na spracovanie geografických 

údajov, je integrovaný v aplikáciách ArcMap a ArcCatalog



ArcGIS software - aplikácie

ModelBuilder – umožňuje automatizovať pracovné postupy, 

je integrovaný v aplikáciách ArcMap a ArcCatalog

ArcScene - umožňuje efektívne spravovať a analyzovať 3D 

geografické údaje, súčasť rozšírenia 3D Analyst

ArcGlobe - umožňuje súvislé a interaktívne zobrazovanie 

geografických informácií na povrchu glóbusu, súčasť 

rozšírenia 3D Analyst

  



ArcGlobe

• jedna z dvoch súčastí rozšírenia 3D Analyst

• umožňuje súvislé a interaktívne zobrazovanie 
geografických informácií z rôznych zdrojov a v rôznom 
rozlíšení na 2,5D povrchu glóbusu



ArcScene

• jedna z dvoch súčastí rozšírenia 3D Analyst

• umožňuje efektívne spravovať 3D GIS údaje, vykonávať 
3D analýzy, vytvárať 3D objekty a zobrazovať vrstvy 
pomocou 2,5D vizualizácie



Voliteľné nadstavby (extensions)



Voliteľné nadstavby (extensions)



ArcGIS software - licencie

Basic – kompletné základné GIS funkcie - správa údajov, ich analýzy, 

editácia a tvorba nových údajov, tvorba máp 

Standard - všetky funkcie Basic + pokročilé funkcie - správa topológie 

geodatabáz, oddelené editovanie, viacužívateľská editácia nad 

verziami ArcSDE geodatabázy 

Advanced - všetky funkcie Standard + pokročilé nástroje - cca 100 

ďalších nástrojov pre geoprocesing, konverzie dát a ostatné high-

end GIS operácie

 predtým: ArcView, ArcEditor, ArcInfo 



ArcGIS software – licencie 



Správa údajov – ArcCatalog

•  funkcie:
•  organizácia, prehliadanie a vyhľadávanie geografických informácií,

•  vytváranie a formátovanie údajov,

•  zaznamenávanie, prehliadanie a správa metaúdajov,

•  jednoduché spracovanie údajov (geoprocessing),

•  definovanie, import a export schém a návrhov geodatabázy,

•  vyhľadávanie geografických údajov na miestnej sieti alebo na internete,

•  štart operácií (napr.spustenie aplikácií ArcMap, ArcToolbox),

•  vkladanie údajov do projektu v ArcMape (drag & drop)

•  administrácia produktu ArcGIS Server



Správa údajov – ArcCatalog

okno stromu
katalógu obsahové okno

pripojenie/
odpojenie
adresára
(na disku alebo
sieťového)

pripojenie na
databázový
server, na
databázu, na
GIS server



ArcCatalog – prezeranie údajov



ArcCatalog – prezeranie údajov



ArcCatalog – metaúdaje

ArcGIS 9



ArcCatalog – metaúdaje

ArcGIS 10



ArcCatalog – metaúdaje

Customize – ArcCatalog
Options – Metadata 



ArcCatalog – metaúdaje

Customize – ArcCatalog
Options – Metadata 



ArcCatalog – metaúdaje

Customize – ArcCatalog
Options – Metadata 



ArcCatalog – vyhľadávanie údajov

ArcGIS 9 ArcGIS 10

Index / Search Options



ArcCatalog – vyhľadávanie údajov

ArcGIS 9 ArcGIS 10

Index / Search Options



ArcCatalog – vytváranie náhľadov



ArcCatalog – vytváranie náhľadov



ArcCatalog – vytváranie náhľadov



ArcCatalog …... úlohy č.1-4



ArcMap

MENU

PANELY NÁSTROJOVView –
Toolbars

ArcGIS 9

Customize –
Toolbars

alebo pravým
tlačidlom

ArcGIS 10

Add data



ArcMap 

TABUĽKA OBSAHU

Window –
Table Of
Contents

MAPOVÉ PLÁTNO

STAVOVÝ RIADOK



Obsah (legenda) 

vrstva v projekte, ku ktorej program nenašiel
zdrojové údaje

údajový rámec (Data Frame)

vrstva s legendou (nie sú v nej uložené
samotné údaje, iba cesta k nim a spôsob
ich vykreslenia)

- kvačka – vypnutie a zapnutie vrstvy
- ťahanie myšou – zmena poradia vrstiev 
- názvy vrstiev, atribútov aj hodnoty atribútov
  sa dajú zmeniť pomalým dvojklikom alebo
  vo vlastnostiach vrstvy
- odstránenie vrstvy:
  kontextové menu vrstvy - Remove



Nástroje na pohyb v mapovom okne

Zoom In

Zoom Out

Pan

Full Extent

Fixed Zoom In

Fixed Zoom Out

Previous View

Next View

pravým tlačidlom na vrstvu – Zoom to layer
ArcGIS 9



Vlastnosti vrstvy – Layer Properties

• pravým tlačidlom na vrstvu – Properties
• dvojklik na vrstvu

Zmena názvu vrstvy:
• v Layer Properties
• pomalý dvojklik na
  názov v legende



Mapový dokument (projekt)

Mapový dokument (mxd) – ukladá sa v ňom 
poradie vrstiev, symbolika, nastavenia jednotiek  
a iné, samotné údaje sa v ňom neukladajú !

• pri prenášaní projektu sa odporúča uložiť projekt 
s relatívnymi cestami k údajom, aby sa po 
prenesení na iný disk (PC) nemuseli znovu 
nastavovať

  



Nastavenie relatívnych ciest

File – Document Properties – 

Data Source Options

ArcGIS 9

ArcGIS 10

File – Map Document

Properties



Nastavenie relatívnych ciest

File – Document Properties – 

Data Source Options

ArcGIS 9

ArcGIS 10

File – Map Document

Properties



Nastavenie vlastností projektu

Zapnutie / vypnutie nadstavieb:

Tools – Extensions

Customize – Extensions

• zoznam aktivovaných

nadstavieb sa ukladá

do projektu ! ! !

ArcGIS 9

ArcGIS 10



Aktualizácia zdroja údajov vrstvy

• nenájdené zdrojové údaje (presunuté, premenované...):

Layer Properties – Source –

Set Data Source



Nastavenie cesty k údajom

• nenájdené zdrojové údaje (presunuté, premenované...):

pravým tlačidlom na vrstvu –

Data – Repair Data Source



ArcMap …... úlohy č.5-6



Tabuľka obsahu 

Display – normálne zobrazenie

      tematických vrstiev

Source – zobrazenie zdrojov údajov

Selection – nastavenie možností

výberu

ArcGIS 9



Tabuľka obsahu 

List By Drawing Order

List By Source

List By Visibility

List By Selection

Options

ArcGIS 10



Tabuľka obsahu 

List By Drawing Order

List By Source

List By Visibility

List By Selection

Options

ArcGIS 10



Nástroje na výber prvkov

Select Features – body, línie, plochy (GI)

Select Elements – popisy, mapový rám...

ArcGIS 10



Nastavenie výberu z vrstiev

Selection – Set Selectable
Layers

ArcGIS 9

ArcGIS 9,10



Nástroje identifikáciu prvkov

Identify



Nástroje identifikáciu prvkov

Identify



Mapové tipy

Layer Properties – Display – Show Map Tips
ArcGIS 9



Mapové tipy

Layer Properties – Display – Show Map Tips
ArcGIS 9



Mapové tipy
ArcGIS 10



Nástroje na vyhľadávanie

Find

Go To XY

ArcGIS 9

ArcGIS 10



ArcMap …... úlohy č.7-11



Nástroje na meranie

Measure

Create Viewer Window 



Menu Window(s) 

Overview

Magnifier

Toolbox

Command Line

Viewer

ArcGIS 9

ArcGIS 10

Image Analysis



Priestorové záložky 

Bookmarks – Create

Bookmarks – Manage

• ukladanie pohľadov



ArcCatalog …... úlohy č.12-16



Skupiny vrstiev (Group Layers)

•  vrstvy s podobnou tematikou môžeme zoskupiť

•  vyznačíme vrstvy pomocou CTRL –

   - kontextové menu - Group

•  New Group Layer – Add Data

•  vrstvy môžeme pridávať a odoberať

   zo skupiny aj ťahaním myšou

•  vrstvy v skupine môžeme naraz

   vypínať a zapínať



Skupiny vrstiev (Group Layers)

•  vrstvy s podobnou tematikou môžeme zoskupiť

•  vyznačíme vrstvy pomocou CTRL –

   - kontextové menu - Group

•  New Group Layer – Add Data

•  vrstvy môžeme pridávať a odoberať

   zo skupiny aj ťahaním myšou

•  vrstvy v skupine môžeme naraz

   vypínať a zapínať



Údajový rámec (Data Frame)

•  prvok mapy určený na organizáciu údajov v projekte

•  údajové rámce zoskupujú vrstvy v jednom súradnicovom

   systéme, najčastejšie z jednej lokality

•  môžeme ich použiť na tvorbu rôznych pohľadov na údaje

   (napr. jeden rámec na celkový pohľad a druhý na detail)

•  v mapovom plátne sa vždy zobrazuje aktívny údajový rámec

   (názov v legende tučným písmom)

•  nový údajový rámec :  Insert – Data frame

•  aktivácia údajového rámca: pravým - Activate



Údajový rámec (Data Frame)

•  prvok mapy určený na organizáciu údajov v projekte

•  údajové rámce zoskupujú vrstvy v jednom súradnicovom

   systéme, najčastejšie z jednej lokality

•  môžeme ich použiť na tvorbu rôznych pohľadov na údaje

   (napr. jeden rámec na celkový pohľad a druhý na detail)

•  v mapovom plátne sa vždy zobrazuje aktívny údajový rámec

   (názov v legende tučným písmom)

•  nový údajový rámec :  Insert – Data frame

•  aktivácia údajového rámca: pravým - Activate



Nastavenie súradnicového 
systému údajového rámca

Data Frame Properties – Coordinate System
• kontextové menu údajového rámca
• dvojklik na názov údajového rámca

WGS 1984
Predefined – Geographic Coordinate

System - World - WGS 1984.prj

S-JTSK
Predefined – Projected Coordinate

System – National Grids – (Europe) - 

- S-JTSK Krovak.prj

- S-JTSK Krovak EastNorth.prj



Nastavenie súradnicového 
systému údajového rámca

Data Frame Properties – Coordinate System
• kontextové menu údajového rámca
• dvojklik na názov údajového rámca

WGS 1984
Predefined – Geographic Coordinate

System - World - WGS 1984.prj

S-JTSK
Predefined – Projected Coordinate

System – National Grids – (Europe) - 

- S-JTSK Krovak.prj

- S-JTSK Krovak EastNorth.prj



Nastavenie mapových jednotiek

Data Frame Properties –

General



Súradnicový systém vrstvy

– môže byť odlišný od súradnicového systému

   údajového rámca

- pri súboroch shapefile je definovaný v súbore .prj



Súradnicový systém vrstvy

– môže byť odlišný od súradnicového systému

   údajového rámca

- pri súboroch shapefile je definovaný v súbore .prj



Nastavenie rozsahu viditeľnosti vrstiev

• aby sa detailné vrstvy zbytočne nezobrazovali v príliš 
malých mierkach

Layer Properties – General – Scale Range

alebo interaktívne:

kontextové menu

vrstvy – Visible

Scale Range



• aby sa detailné vrstvy zbytočne nezobrazovali v príliš 
malých mierkach

Layer Properties – General – Scale Range

alebo interaktívne:

kontextové menu

vrstvy – Visible

Scale Range

Nastavenie rozsahu viditeľnosti vrstiev



Pridávanie WMS vrstiev

Add data 

GIS Servers

Add WMS Server  

http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/geology_
wms/MapServer/WMSServer



Pridávanie WMS vrstiev

Add data 

GIS Servers

Add WMS Server  

http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/geology_
wms/MapServer/WMSServer



ArcCatalog …... úlohy č.17-23
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