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Produkty rezortu ÚGKK SR

Ortofotomozaika SR
1. cyklus 2017-2019

2. cyklus 2020-2022

Produkty LLS
Klasifikované mračná bodov

Digitálny model reliéfu (DMR 5.0)

Digitálny model povrchu (DMP 1.0)

Bezodplatné poskytovanie



Ortofotomozaika SR

1. cyklus ortofotomozaiky SR
Parametre:

 Priestorové rozlíšenie:      25 cm/pixel

 Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)

 Formát: TIFF + TFW

 Súradnicový systém: S-JTSK (JTSK) – kód EPSG: 5514

Počet mapových listov:     
ZS = 3 418 ML 

SS = 3 435 ML

VS = 3 422 ML

Stredná polohová 
chyba:  RMSExy = 0,30 m



Ortofotomozaika SR

2. cyklus ortofotomozaiky SR
Parametre:

 Priestorové rozlíšenie:      20 cm/pixel

 Počet kanálov: 4 (RGBN (RGB + blízke infračervené pásmo, 8-bit) 

 Formát: TIFF + TFW

 Súradnicový systém: S-JTSK (JTSK) – kód EPSG: 5514

Počet mapových listov:     
ZS = 3 516 ML 

Stredná polohová 
chyba (západná časť):  
RMSExy = 0,20 m



Ortofotomozaika SR

Poskytovanie 
na prezeranie prostredníctvom webovej aplikácie Mapový 

klient ZBGIS® ako jedna z podkladových máp, 

 ako webová mapová služba WMS a WMTS, 

na stiahnutie vo forme georeferencovaných rastrových 
obrazov vo formáte TIFF prostredníctvom cloudu alebo 
aplikácie MK ZBGIS® (téma Základná mapa), kde je možné 
naraz stiahnuť maximálne 20 ML.

nasnímkované ZS v lete 2020 - dostupné od 30.04.2021

 v roku 2021 bude nasnímkované SS - dostupné od 30.04.2022

 viac info na Geoportáli

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis?bm=orto#/export
https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/


 finančné 
prostriedky zo 
štátneho rozpočtu

 v r. 2017 verejné 
obstarávanie

 trvanie projektu       
r. 2017 – 2023

 rámcová dohoda     
s 5 dodávateľmi

 postupné opätovné 
otvárania súťaže

 42 lokalít

 rozloha: 737,7 – 1 806 km2

Produkty LLS



 Mračná bodov
 zber údajov v bezvegetačnom období

 bez snehu, oparu, dažďa a pod.

 hustota skenovania min.                                              5 bodov / 1 m2

 absolútna výšková presnosť v ETRS89:                      mh ≤ 0,15 m 
 absolútna polohová presnosť v ETRS89-TM34:       mP ≤ 0,30 m
 klasifikácia: základná - ground, unclassified, never classified

podrobná - ground, low vegetation, medium vegetation, high 
vegetation, building, water, bridge deck, low point (noise), high 
point (noise) a unclassified 

 DMR 5.0
 ETRS89+h, S-JTSK(JTSK03)+Bpv
 ARC/INFO ASCII GRID
 rozlíšenie 1 m
 výšková presnosť v Bpv:               mH ≤ 0,25 m
 polohová presnosť:                       mP ≤ 0,50 m

Minimálne požiadavky na LLS a DMR 5.0



Zazmluvnené lokality

 zazmluvnených 86% územia SR



 26 lokalít                            
z 36 zazmluvnených

Ukončené lokality – Produkty LLS



GKÚ

Kontrolné stanovištia:
• 2 stanovištia/250 km2

• na otvorených spevnených 
plochách (parkoviská)

• horizontálne do 3° sklonu
• SKPOS

zhotoviteľ

Kontrola výškovej a polohovej 
presnosti



Dosiahnuté kvalitatívne parametre

Lokalita

Výšková presnosť 

bodov mračna 

v ETRS89-h

Polohová presnosť 

bodov mračna 

v ETRS89

Priemerná hustota 

bodov triedy

ground

Výšková presnosť 

DMR 5.0 

v Bpv

[m] [m] [bod/m2] [m]

Dovolené hodnoty ≤ 0,11 ≤ 0,30 - ≤ 0,25 

01 Senica 0,03 0,15 21 0,04

04 Dunajská Streda 0,05 0,14 15 0,05

05 Trnava 0,04 0,16 23 0,04

07 Trenčín 0,06 0,15 27 0,06

09 Komárno 0,03 0,07 32 0,03

10 Nové Zámky 0,04 0,14 21 0,03

11 Levice 0,02 0,15 24 0,02

17 Malá Fatra 0,04 0,09 8 0,04

19 Veľká Fatra 0,02 0,08 13 0,02

22 Lučenec 0,03 0,11 16 0,04

24 Nízke Tatry 0,05 0,10 11 0,06

26 Tatry 0,04 0,17 14 0,04

 Parametre všetkých 26 ukončených a poskytovaných lokalít sú dostupné na stránke: 
https://www.geoportal.sk/files/zbgis/lls/parametre-lokality-zberu-udajov-lls.pdf



Poskytnutie údajov: 
Ing. Juraj Papčo, PhD.Porovnanie DMR5.0 a výškopisu

Lokalita: LOT 01 – Senica
Obec: Čáry
Grav. meranie:    2018-2019
Metóda: SKPOS
LLS: zima 2017-2018
Počet bodov:                             425
Priemer. hodn. rozdiel.:    -0,07 m
Smerodajná odchýlka: 0,04 m



klasifikované mračná bodov

DMR 5.0

DMP 1.0

kaštieľ v Holíči

Poskytovanie produktov LLS



 bezodplatné poskytovanie údajov,

 veľké objemy údajov - napr. celé 
lokality (2 TB),

 objednávka,

 zákaznícke centrum GKÚ v BA a PO, 

 doručiť externý HDD,

 licenčné podmienky,

 návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS,

 https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-
dmr/

Poskytovanie 
produktov LLS - offline

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/


Export údajov (Terén) https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren
 DMR 5.0 v súr. systéme S-JTSK(JTSK03) a Bpv vo formáte Esri Grid alebo TIFF 
 DMP 1.0 v súr. systéme S-JTSK(JTSK03) a Bpv vo formáte Esri Grid alebo TIFF 
 mračno bodov v súr. systéme S-JTSK(JTSK03) a Bpv vo formáte LAS alebo LAZ

Po ukončení exportu 
bude na uvedenú 
emailovú adresu 
odoslaná správa 
s odkazom na stiahnutie 
vyexportovaného súboru. 

Veľkosť plochy pre DMR 
a DMP je obmedzená na 
400 km², pre Mračno 
bodov na 2 km².

Poskytovanie produktov LLS - online

Poznámka:
S-JTSK (JTSK03) – EPSG:8353
Bpv – EPSG:8357

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren


Systémy a formáty

 DMR 5.0 
 súradnicový a výškový systém: S-JTSK(JTSK03) + HBpv

 ETRS89-TM34 + hel. 

 formát: ASC, Esri GRID, TIFF 

 DMP 1.0 
 súradnicový a výškový systém: S-JTSK(JTSK03) + HBpv

 ETRS89-TM34 + hel.  

 formát: ASC, Esri GRID, TIFF 

 mračná bodov 
 súradnicový a výškový systém: S-JTSK(JTSK03) + HBpv

 ETRS89-TM34 + hel.

 formát: LAS (verzia 1.4), LAZ



Využitie produktov LLS

 pri tvorbe ortofotomozaiky,

 aktualizácia vybraných tried objektov ZBGIS (vrchy, sedlá, 
vodné toky,...)

 výškopis pre PPÚ,

 analýza výškových prekážok pre DÚ a LPS,

 archeológia,

 zosuvy územia,

 mapy povodňového ohrozenia a rizika,

 akademická obec,

 v leteckom simulátore ako nadstavba základnej siete terénu,

 a pod.



Využitie produktov LLS
 výškové prekážky

Číslo bodu

Merané body v teréne Body z mračna bodov ∆𝐻
[m]

∆𝑋𝑌
[m]X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m]

CIS20_BA_Perla_atika -569208,90 -1280618,56 186,30 -569208,86 -1280618,56 186,36 0,06 0,04

CIS9_BA_Perla_atika -569182,41 -1280611,56 186,30 -569182,31 -1280611,47 186,32 0,02 0,13

CIS8_BA_Perla_atika -569183,11 -1280611,56 186,31 -569183,20 -1280611,69 186,30 0,01 0,16

CIS6_BA_Perla_atika -569187,20 -1280604,89 186,31 -569187,22 -1280604,83 186,34 0,03 0,07

CIS4_BA_Perla_atika -569191,55 -1280603,18 186,33 -569191,57 -1280603,16 186,32 0,01 0,03

CIS1_BA_Perla_atika -569199,68 -1280603,21 186,33 -569199,73 -1280603,15 186,37 0,04 0,08

CIS2_TN_silo -499212,88 -1203532,89 255,76 -499212,85 -1203532,91 255,81 0,05 0,04

CIS7_Sliac_ZS -417707,39 -1242375,43 394,39 -417707,27 -1242375,32 394,30 0,09 0,16



 na základe špeciálnej objednávky - len pre potreby PPÚ

 poskytovanie pre katastrálne územia:
 podrobnejší DMR 5.2 v rozlíšení 0,25 x 0,25 m 

 mračná bodov, 

 zoznam súradníc a výšok v textovom tvare,

 vrstevnice s voliteľným intervalom vrstevníc v rozsahu k.ú., 
alebo aj za hranicu k.ú. (obalová zóna).

Využitie produktov LLS
 výškopis pre PPÚ


