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Pridávanie WMS vrstiev

▪Add data

▪GIS Servers -> Add WMS Server a klik na 
Add, čo spustí nové okno.

▪Aké služby poznáte?
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Pridávanie WMS vrstiev

▪Add WMS Server

▪Na pripojenie akejkoľvek webovej služby je 
potrebné poznať adresu, na ktorej je služba 
dostupná.

▪Pre ukážku sa použije WMS ZBGISu pre všetky 
kategórie:

▪https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms_feat
ureinfo/service.svc/get

▪Uvedený link sa zadá do riadka URL a 
kliknutím na Get Layers dôjde k zobrazeniu 
stromu dostupných vrstiev.
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Pridávanie WMS vrstiev

▪Add WMS Server

▪Výberom vrstvy zo stromu budú 
zobrazené jej vlastnosti v okne vpravo, kde 
je napr. info o mierkach, v rámci ktorých je 
daná vrstva zobrazovaná alebo 
dostupných súradnicových systémoch.

▪Kliknutím na OK dôjde k uloženiu zdroja, 
nie k samotnému načítaniu WMS služby.
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Pridávanie WMS vrstiev

▪Add WMS Server

▪Novovytvorený zdroj bude dostupný cez 
ArcCatalog alebo priamo cez Add Data pre 
príslušný typ služby.
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Pridávanie WMS vrstiev

▪Add WMS Server

▪Novovytvorený zdroj bude dostupný cez 
ArcCatalog alebo priamo cez Add Data pre 
príslušný typ služby.

▪Po jeho rozkliknutí budú zobrazené dostupné 
vrstvy (niekedy je potrebných viac 
rozkliknutí).

▪Výberom vrstvy a kliknutím na Add dôjde k 
jej načítaniu do mapového okna.

▪Pozn.: Pred načítaním WMS je vhodné si 
zobraziť nejaké referenčné dáta, napr. kraje, 
okresy, aby používateľ nestratil prehľad o 
polohe a mierke.
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Pridávanie WMS vrstiev - ukážka

7



/ 58

Pridávanie WMS vrstiev

▪Pri potrebe zmeny súradnicového 
systému načítanej WMS je možné použiť 
Change Coordinate System, dostupný cez 
kontextové menu načítanej WMS.
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Editácia vektorových údajov

▪Je potrebné zapnúť sadu nástrojov Editor.

▪Nástroje sady sú aktívne iba v prípade 
zapnutej editácie.

▪Spustenie editácie je možné 2 spôsobmi:

▪Priamo v kontextovom menu vrstvy    
Edit Features -> Start Editing

▪Pomocou Editor -> Start Editing

▪Ak je v mapovom okne viacero údajov 
z rôznych zdrojov, tak sa otvorí nové 
okno, kde bude možnosť voľby zdroja, 
ktorého údaje sa majú editovať.
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Editácia vektorových údajov

▪Nepracuje sa s cieľovými vrstvami a 
úlohami, ale používajú sa tzv. šablóny –
Templates, ktoré je možné:

▪pridávať,

▪kopírovať,

▪meniť,

▪vymazávať

▪Šablóny sa ukladajú v mapovom 
dokumente (.mxd) a vrstve (.lyr).
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Príprava na editáciu

▪Vytvorte si 3 nové prázdne vrstvy s geometriou typu bod, línia a polygón a pomenujte ich 
podľa typu geometrie, bez dĺžňov.

▪Pre všetky nastavte súradnicový systém 5514.

▪Každej pridajte textový atribút nazov s dĺžkou 30 znakov.

▪Ako podklad si môžete zobraziť hranice_kraj.shp.
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Editácia vektorových údajov

▪Na editáciu je potrebné zobraziť si okno 
Create Feature, dostupné v sade nástrojov 
Editor.

▪V rámci okna sú viditeľné šablóny 
editovaných vrstiev a po zvolení si vrstvy 
je v dolnej časti dostupná sada editačných 
nástrojov, ktorá sa líši podľa geometrie 
objektu.

▪Vlastnosti šablóny sú dostupné cez 
dvojklik alebo cez kontextové menu 
šablóny.
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Editácia vektorových údajov

▪Vlastnosti šablóny sú dostupné cez 
dvojklik alebo cez kontextové menu 
šablóny.

▪Vo vlastnostiach je možné meniť názov 
šablóny, vybrať prednastavený editačný 
nástroj, symbol a zvoliť atribúty, ktoré sa 
budú pri zvolenej šablóne automaticky 
vypĺňať.

▪Po zvolení si šablóny vrstvy je možné 
začať editovať.
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Editácia vektorových údajov

▪Užitočné skratky počas editácie:

▪Z alebo točenie kolieska Zoom In

▪X alebo točenie kolieska Zoom Out

▪C alebo stlačenie kolieska Pan

▪F2 ukončenie editácie objektu

▪Ukončenie digitalizácie, uloženie zmien:

▪Editor – Save Edits

▪Editor – Stop Editing
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Editácia vektorových údajov - atribúty

▪Dva spôsoby:

▪Na editáciu atribútov je potrebné 
zobraziť si okno Attributes, dostupné v 
sade nástrojov Editor.

▪Pre zvolené objekty sú následne v dolnej 
časti zobrazené ich atribúty, ktoré je 
možné editovať.

▪Alebo priamo cez atribútovú tabuľku.
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Prichytávanie (snapping)

▪Slúži na prichytávanie sa k vektorovým 
objektom.

▪Sada nástrojov Snapping - ak nie je 
viditeľná, tak je ju potrebné zapnúť.

▪Prednastavene je zapnuté, vypnutie cez 
príslušnú sadu.

▪V sade je možné nastaviť použiteľné 
objekty na prichytávanie.

▪Podľa nastavenia sa bude meniť aj symbol 
kurzora pri prichytávaní.
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Prichytávanie (snapping)

▪Časť nastavení je dostupná priamo na lište:

▪Point snapping – na bod

▪End snapping – na koniec/začiatok objektov

▪Vertex snapping – na vertex

▪Edge snapping – prichytavnie na líniu alebo hranu polygónu

▪Ďalšie možnosti prichytávania sú dostupné cez Snapping

▪Intersection – na prieniku línií/hraníc polygónov

▪Midpoint- v strede segmentu na línii alebo hrane polygónu

▪Tangent – na krivke
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Prichytávanie (snapping)

▪Dá sa zapnúť aj cez sadu nástrojov Editor.

▪Klasické prichytávanie sa dá zapnúť cez 
Editor – Options – General – Use classic
snapping.

▪Pre oba spôsoby prichytávania je kľúčové 
nastavenie tolerancie.

▪Dostupné napr. cez Snapping Options

▪V dolnej časti je možné nastaviť 
zobrazenia tipov počas editácie.
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Tvorba a editácia údajov

▪Straight Segment – po segmentoch

▪Trace Tool – tvorba susediacich 
polygónov, využitie iných hraníc

▪Reshape Feature Tool – editácia objektu, 
rozhoduje smer, von z objektu alebo dnu

▪Split Tool – rozdelenie línie, línia musí 
byť vyselektovaná

▪Rotate Tool – otočenie línie (polygónu)

▪Auto Complete Polygon - doplnenie k 
susedovi rovnakého typu
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Tvorba a editácia údajov

▪Pre prácu je potrebné mať objekt vyselektovaný.

▪Edit Vertices – otvorí sa sada nástrojov Edit
Vertices

▪Modify Sketch Vertices– na uchopenie uzla a 
jeho premiestnenie

▪Pridanie uzla alebo cez kontextové menu –
Insert vertex

▪Vymazanie uzla alebo cez kontextové menu pri 
označenom uzle - Delete vertex

▪Continue Feature Tool – na pokračovanie vo 
vytváraní objektu, umožňuje objekty tvorené z 
viacerých častí, alebo tzv. diery v polygóne.

▪Sketch Properties – zobrazenie jednotlivých 
vertexov a ich súradníc
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Tvorba a editácia údajov

▪Pre prácu je potrebné mať objekt 
vyselektovaný.

▪Reshape Feature – zmena tvaru 
línie/polygónu, rozhoduje smer, von z 
objektu alebo dnu

▪Cut Polygon Features – rozdelenie polygónu

▪Zmena smeru línie – línia musí byť 
vyselektovaná a v móde Edit Vertices
následne cez kontextové menu prvku – Flip
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Tvorba a editácia údajov

▪Move – posun prvku o x,y

▪Buffer – zóna okolo prvku

▪Clip – orezanie prvkov podľa vybraného 
prvku

▪Copy Parallel – vytvorenie rovnobežnej línie 
v určitej vzdialenosti
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Tvorba a editácia údajov

▪Split – rozdelenie líniového prvku

▪v určitej vzdialenosti

▪na počet rovnako dlhých častí

▪ na percentuálny podiel dĺžky

▪od začiatku/konca
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Tvorba a editácia údajov

▪Construct Points – tvorba bodov pozdĺž 
línie (rovnomerne alebo v určitej
vzdialenosti) na základe zvolenej šablóny
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Tvorba a editácia údajov

▪Merge – zlúčenie viacerých prvkov z jednej 
vrstvy, zlučované objekty musia byť 
vyselektované, následne dostane používateľ 
na výber, atribúty ktorého zo spájaných 
objektov budú priradené novému spojenému 
objektu.

▪Union – zjednotenie viacerých prvkov z 
rôznych vrstiev, je potrebné zvoliť šablónu 
vrstvy, do ktorej sa nový prvok má vytvoriť.  
Spájané prvky sa zachovajú v pôvodných 
vrstvách.
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Pokročilá editácia

▪Copy – kopírovanie a vkladanie označených 
objektov

▪Fillet – tvorba kriviek medzi segmentmi

▪Extend – nedoťahy k označenej línii

▪Trim – odstránenie presahov cez označenú 
líniu

▪Line Intersection – rozdelenie línií v mieste 
prieniku s inou líniou

▪Explode Multipart Feature – rozdelenie 
objektu podľa častí
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Pokročilá editácia

▪Generalize – generalizácia na základe 
zvolenej hodnoty offsetu

▪Smooth – zhladenie na základe 
zvolenej hodnoty offsetu
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Editácia zdieľanej geometrie

▪Ak objekty zdieľajú hranu alebo vertex, tak 
je užitočné ich editovať naraz, nie jeden po 
druhom.

▪Vykonáva sa pomocou sady nástrojov 
Topology.

▪vytvorenie tzv. mapovej topológie

▪nové dialógové okno a výber vrstiev pre 
vytvorenie topológie, bez výberu nebude 
možná súčasná topologická editácia
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Editácia zdieľanej geometrie

▪Mapová topológia

▪dočasná topológia, ukladá sa v projekte

▪neobsahuje pravidlá, nevaliduje sa

▪dostupná aj v základnej licencii

▪umožňuje topologicky editovať aj shapefile

▪zadávajú sa vstupné vrstvy a zhluková
tolerancia
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Editácia zdieľanej geometrie

▪Použitie nástroja Topology Edit Tool
a výber príslušnej hrany, bude vysvietená 
purpurovo v mapovom okne a v sade 
nástrojov Topology budú dostupné ďalšie 
nástroje:

▪Modify Ege – zobrazí vertexy hrany, 
ktoré je možné súčasne pridávať, 
odstraňovať, posúvať pre objekty 
zdieľajúce vybranú hranu

▪Reshape Edge Tool – zmena hrany 
pomocou klikania myšou smerom von 
alebo do vnútra objektu

▪Align Edge Tool – priradenie hrany 
hrane hrane iného objektu.
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Presun zdieľaného uzla Reshape Edge Tool

Editácia zdieľanej geometrie

Modify Edge Tool
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Editácia zdieľanej geometrie

▪Ak je vybraná hrana, tak nástroj Shared
Features zobrazuje, ktoré objekty túto 
hranu zdieľajú.

▪Kliknutím na objekt v okne Shared
Features dôjde k jeho krátkemu 
zvýrazneniu v mapovom okne.

▪Po editácii je užitočné overiť si, či skutočne 
došlo k zamýšľanej editácii oboch objektov a 
nie iba jedného, napr. výberom daného 
objektu, hlavne pri možnom prekryte 
objektov.
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Tvorba vrstvy zo súradníc x, y

▪Cez ArcCatalog – kontextové menu daného 
súboru– Create Feature Class – From XY Table...

▪Dôjde k reálnemu vytvoreniu novej vrstvy.

▪Tvorba možná iba pri vypnutej editácii nad 
vrstvami v danom priečinku.

▪Pozn.: Pri vytváraní môžu zohrať problémy 
desatinné bodky v csv súbore. Ak vytvorená 
vrstva nič nezobrazuje, tak je potrebné 
skontrolovať atribútovú tabuľku. Ak v nej budú 
hodnoty, ktoré nezodpovedajú vstupnému 
súboru, napr. miesto 19,164 tam bude 19164, tak 
je potrebné zmeniť symbol desatinnej bodky za 
desatinnú čiarku vo vstupnom csv súbore.
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Tvorba vrstvy zo súradníc x, y

▪Cez ArcCatalog – kontextové menu daného 
súboru– Create Feature Class – From XY 
Table...

▪V novom okne voľba:

▪stĺpcov obsahujúcich súradnice,

▪súradnicového systému,

▪názvu súboru a jeho umiestnenia,

▪po nastavení potrebného klik na OK.
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Tvorba vrstvy zo súradníc x, y

▪Alebo pomocou File – Add Data – Add XY 
Data...

▪Dôjde k otvoreniu nového okna, kde v 
porovnaní s predchádzajúcim postupom 
bude nutné zadať cestu k súboru, na základe 
ktorého sa má vrstva vytvoriť.

▪Ostatné parametre (stĺpce so súradnicami, 
súradnicový systém) ostávajú.

▪Nedôjde k reálnemu vytvoreniu novej 
vrstvy, vrstva bude existovať iba v rámci 
projektu.
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Kontrola topológie

a oprava topologických chýb
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Topológia

▪Množina pravidiel a vzťahov, ktoré 
umožňujú presnejšie modelovať geometrické 
vzťahy reálneho sveta v geodatabáze.

▪Priestorová údajová štruktúra, ktorá na 
základe definovaných pravidiel zaručuje, že 
príslušné údaje vytvárajú konzistentnú 
a topologicky čistú stavbu.

▪Topologická asociácia – situácia, keď 
niektoré časti rôznych prvkov zdieľajú 
rovnakú polohu (spoločné hrany, uzly)
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Kontextové menu údajovej sady prvkov 
(Feature Dataset)– New – Topology...
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Nastavenie topológie

▪Názov vytvorenej topológie

▪Tolerancia-preberá sa z nastavenia 
datasetu, môže však byť aj vyššia, nie však 
nižšia ako má nastavené dataset.

▪všetky uzly a hranice v rámci tolerancie 
budú považované za identické

▪uzly budú spojené
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Výber vrstiev podieľajúcich sa na topológii.

▪Dostupné iba vrstvy v danom datasete.
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Poradie vrstiev podieľajúcich sa na 
topológii:

▪Dostupné hodnoty od 1 do 50, 
prednastavená 5.

▪čím nižšia hodnota, tým menej sa môžu 
prvky vrstvy hýbať, najnižšia možná je 1.
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Pridávanie topologických pravidiel – záleží 
od typov geometrie a počtu vrstiev 
podieľajúcich sa na topológii.

▪Vytvorené pravidlá je možné uložiť a 
prípadné uložené pravidlá je možné načítať.
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Pridávanie topologických pravidiel:

▪Voľba vrstvy, pre ktorú má vytvárané 
pravidlo platiť

▪Voľba pravidla

▪Ak si to pravidlo vyžaduje, tak voľba druhej 
vrstvy, pre ktoré má pravidlo platiť.

▪V pravej časti je popis chyby a na obr. 
ukážka chyby zvýraznená červenou.
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Vybrané topologické pravidlá pre polygóny:

▪Polygóny v rámci vrstvy sa nesmú 
prekrývať (Must Not Overlap)

▪Medzi polygónmi sa nesmú nachádzať 
diery  (Must Not Have Gaps)

▪Polygón sa nesmie prekrývať s objektmi 
inej vrstvy (Must Not Overlap With)

▪Vrstva musí byť pokrytá inou vrstvou 
(Must Be Covered By Feature Class Of)

▪Hranica objektu musí byť pokrytá iným 
objektom (Boundary Must Be Covered By)
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Vybrané topologické pravidlá pre línie:

▪Línie v rámci vrstvy sa nesmú prekrývať (Must 
Not Overlap)

▪Línie v rámci vrstvy sa nesmú prekrývať ani 
križovať (Must Not Intersect)

▪Línia nesmie mať voľný koniec v rámci vrstvy 
(Must Not Have Dangle)

▪Línia nesmie mať pseudouzol (Must Not Have
Pseudo Nodes)

▪Línia nesmie prekrývať alebo križovať samu 
seba(Must Not Self-Intersect)

▪Línia musí byť vnútri polygónu (Must Be
Inside)
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Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Vybrané topologické pravidlá pre body:

▪Body sa musia nachádzať na hranici (Must
Be Covered By Boundary Of)

▪Body sa musia nachádzať na línii (Must Be
Covered By Line)

▪Body sa musia nachádzať vo vnútri 
polygónu, hranica polygónu nestačí (Must
Be Properly Inside)

▪Body musia lícovať s bodmi inej vrstvy 
(Must Coincide With)

▪Body nesmú lícovať s bodmi inej vrstvy 
(Must Be Disjoint)

46



/ 58

Vytvorenie topológie v geodatabáze

▪Pdf dokument s ukážkou dostupných  
topologických pravidiel pre danú verziu: 
C:\Program Files
(x86)\ArcGIS\Desktop10.8\Documentation

▪Pozn.: Cesta sa môže líšiť podľa inštalácie.
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Kontrola topológie v geodatabáze

▪Validácia topológie cez kontextové menu 
topológie v údajovej sade – Validate.
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Kontrola topológie v geodatabáze

▪Po ukočení validácie je cez kontextové 
menu topológie v údajovej sade dostupná 
sumarizácia zistených porušení pravidiel vo 
vlastnostiach topológie v záložke Errors.

▪Properties – Errors – Generate Summary
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Kontrola topológie v geodatabáze

▪Po ukončení validácie je cez kontextové 
menu topológie v údajovej sade dostupná 
sumarizácia zistených porušení pravidiel vo 
vlastnostiach topológie v záložke Errors.

▪Properties – Errors – Generate Summary

▪Porušenia definovaných pravidiel sú 
sumarizované podľa vrstiev a pravidiel na:

▪Chyby

▪Výnimky- akceptované chyby 
definované používateľom
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Kontrola topológie v geodatabáze

▪Vytvorenú topológiu je možné rozšíriť o 
ďalšie vrstvy (záložka Feature Classes) a 
pravidlá (Rules).
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Kontrola topológie v geodatabáze

▪Chyby topológie je možné zobraziť v 
ArcMap-e pridaním príslušnej topológie do 
mapového okna.

▪Zobrazená topológia fungunguje ako Layer
vrstva.

▪Cez kontextové menu – Properties –
umožňuje napr. meniť symboliku zobrazenia 
chýb.
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Oprava topologických chýb

▪Pomocou panela nástrojov Topology, 
dostupné iba počas editácie.

▪Pri vytvorenej topológii v geodatabáze je 
možnosť ju použiť.
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Oprava topologických chýb

▪Nástroje na opravu:

▪Validate Topology In Specified Area

▪Validate Topology In Current Extent

▪Fix Topology Error Tool – výber a oprava 
topologických chýb

▪Error Inspector – vypne/zapne dialógové 
okno Error Inspector
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Oprava topologických chýb

▪Fix Topology Error Tool – výber chyby a jej 
oprava cez kontextové menu

▪Napr. výplň „diery“ pomocou Create
Feature – vytvorí sa nový objekt

▪Alebo označenie chyby za výnimku, chybu 
validátor nebude považovať za chybu.
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Oprava topologických chýb

▪Fix Topology Error Tool – výber chyby a jej 
oprava cez kontextové menu

▪Rôzne chyby ponúkajú rôzne riešenia, napr. 
prekryt:

▪Substract – odstráni prekrývajúcu sa časť z 
oboch objektov

▪Merge... – priradí prekrývajúcu sa časť 
objektu zvolenému v novom okne

▪Create Feature – vytvorí nový objekt
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Oprava topologických chýb

▪Error Inspector – vypne/zapne dialógové okno Error Inspector

▪Pozor na jeho nastavenia zobrazenia podľa pravidiel a (Chyby, Výnimky, Aktuálny rozsah 
mapového okna)

▪Po vykonaní opravy nezabudnúť opäť validovať geometriu.
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Oprava topologických chýb

▪Error Inspector – vypne/zapne dialógové okno Error Inspector

▪Pre každú chybu je možné použiť kontextové menu.
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