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Projekt leteckého laserového
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Abstrakt

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky začal v roku 2017 projekt leteckého laserového skenovania 
územia (LLS) Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť nový digitálny model reliéfu do roku 2023. V súčasnej dobe je projekt za 
svojou polovicou a prináša nové možnosti aj v oblasti manažmentu ochrany archeologického dedičstva. Jednou z apli-
kácií je vytváranie špecializovaných vizualizácií rastrových produktov LLS, umožňujúcich detegovať prvky, ktoré sú štan-
dardnými formami vizualizácie „neviditeľné“. K takýmto prvkom patria, napr. zaniknuté mohyly, rondely, cesty, hradiská 
a historické krajinné štruktúry.

Airborne Laser Scanning Project of the Slovak Republic and its Use in the Management
of Archaeological Heritage Protection

Abstract 

In 2017, the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic started an airborne laser scanning (ALS) 
project of the Slovak Republic in order to create a new digital terrain model by 2023. Currently, the project passed its half and 
brings new opportunities even in the field of management of archaeological heritage protection. One of the applications is 
creating specialized visualizations of ALS raster products, enabling detection of elements that are „invisible“ by standard forms of 
visualization. Such elements include for example extinct mounds, roundels, roads, strongholds and historic landscape structures.
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logického dedičstva, ako jednej z možných aplikačných ob-
lastí. V druhej časti príspevku je popísané, ako sú technic-
ky spracovávané produkty LLS pre potreby archeológie 
a ako ich Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) využíva v rámci 
ochrany kultúrneho dedičstva a tvorby pamiatkového in-
formačného systému.

Súčasný stav projektu LLS SR 

Celý projekt je riešený dodávateľským spôsobom. Dodáva-
telia jednotlivých lokalít (EMIS s.r.o., EUROSENSE s.r.o., skupi-
na dodávateľov Primis spol. s r.o. a MILAN Geoservice GmbH, 
PHOTOMAP s.r.o. a Flycom Aviation d.o.o.) zabezpečujú:
•   zber údajov prostredníctvom LLS,
•   spracovanie údajov,
•   samotnú klasifikáciu mračien bodov do požadovaných

klasifikačných tried,
•   kontrolu kvalitatívnych parametrov LLS a výsledného

DMR 5.0.
Výsledné nové produkty LLS - DMR 5.0 a digitálny model 

povrchu (DMP 1.0) vo forme rastra sú následne vytvorené 
z jednotlivých tried klasifikovaných mračien bodov.

2.1  Zber údajov leteckým laserovým skenovaním

Lokality zberu boli podľa nadmorských výšok zaradené do 
kategórií (1 až 3), a teda do ročných období a možných ter-

Úvod

V roku 2017 Úrad geodézie kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ÚGKK SR) začal realizovať projekt tvorby 
nového digitálneho modelu reliéfu (DMR) súvislo pokrý-
vajúceho celé územie Slovenskej republiky (SR) z údajov 
získaných leteckým laserovým skenovaním (LLS alebo aj 
LiDAR). Z doterajšieho priebehu projektu je možné odhad-
núť jeho ukončenie v roku 2023.

Parametre DMR v prípravnej fáze verejného obstaráva-
nia boli definované tak, aby pokryli požiadavky väčšiny or-
gánov verejnej správy, čím by sa zamedzilo duplicitnému 
obstarávaniu údajov, respektíve vykonávaniu LLS. Môžeme 
ale konštatovať, že očakávania ohľadne kvality nových pro-
duktov LLS boli mnohonásobne prekonané a SR tak bude 
mať v dohľadnej dobe vysoko presný a podrobný DMR 5.0.

Popis základných informácií, požadovaných technických 
parametrov LLS a minimálnych kvalitatívnych parametrov 
výsledných produktov LLS sú uvedené v [1]. Vzhľadom na 
to, že ÚGKK SR nechcel, aby jediným vyhodnocovacím kri-
tériom v jednotlivých opätovných otvoreniach súťaže bola 
len najnižšia cena (70 % z hodnotenia), umožnil dodáva-
teľom ponúknuť vyššie kvalitatívne parametre (30 % z hod-
notenia), čím sa víťazná ponuka stáva ekonomicky najvý-
hodnejšou ponukou. Malou nevýhodou takéhoto prístupu 
je skutočnosť, že jednotlivé lokality môžu mať mierne roz-
dielne kvalitatívne parametre.

Článok sa v prvej časti zameriava na oboznámenie od-
bornej verejnosti s dosiahnutými výsledkami ako aj s mož-
nosťami využitia nových produktov LLS pri ochrane archeo- 
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Obr. 1 Lokality s ukončeným zberom údajov LLS v období 2017-2021
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fie (VÚGK) v Bratislave [2]. Až na základe úspešných vý-
sledkov obidvoch kontrol ÚGKK SR dielo akceptuje.

Odovzdávanie jednotlivých dodávok je rozdelené na 
2 etapy:
•    V rámci odovzdania 1. etapy dodávateľ odovzdáva pred-

spracované mračná bodov. Sú to vlastne pôvodné mrač-
ná bodov po vyrovnaní letovej dráhy a jednotlivých ske-
novaných pásov (v rámci celého bloku) v stanovenom 
polohovom a výškovom súradnicovom referenčnom sys-
téme. Pri prvej dodávke sa v procese kontroly vyhodno-
cuje okrem formálnych náležitostí, napr. hustota bodov 
posledného odrazu vypočítaná ako priemer na plo-
chách 10 x 10 m (pričom hodnoty na základe ZoD sú 
v intervale 8 – 15 b/m2 alebo 15 a viac b/m2), pokrytie 
lokality zberu (diery v údajoch), relatívne výškové vy-
rovnanie skenovaných pásov (výškové diferencie medzi 
skenovanými pásmi |Δh| ≤ 0,08 m) alebo prekrytie su-
sedných skenovaných pásov (viac ako 40 % prekrytie 
na 95 % ich vzájomného súbehu).

•    V rámci odovzdania 2. etapy dodávateľ odovzdáva spra-
cované klasifikované mračná bodov a výsledný DMR 5.0 
a DMP 1.0. Pri druhej dodávke sa v procese kontroly 
vyhodnocuje okrem formálnych náležitostí napr. spoľa-
hlivosť klasifikácie mračien bodov do jednotlivých tried, 
absolútna výšková a polohová presnosť mračien bo-
dov a absolútna výšková presnosť DMR na spevnených 
plochách, výšková presnosť na stykoch lokalít (v 250 m 
prekrytovom páse) alebo deformácie na DMR, ktoré 
môžu vzniknúť práve v dôsledku nesprávnej klasifiká-
cie bodov do jednotlivých tried.
Klasifikované mračná bodov sú odovzdávané vo formá-

te LiDAR Data Exchange File (LAS) verzia 1.4. Klasifikované
sú do základných (povinných) dvoch klasifikačných tried 
„ground“ a „unclassified“ (trieda „ground“ slúži na tvorbu 

mínov vykonávania LLS. Vzhľadom na cca 40 % zalesne-
nie územia Slovenska a snahy o to, aby sa čo najviac lase-
rových lúčov odrazilo od zemského povrchu, je LLS reali-
zované prevažne v nevegetačnom období (spravidla od 
novembra do konca apríla nasledujúceho roku) a počas 
vhodných meteorologických a miestnych podmienok (bez 
snehovej pokrývky, hmly, oparu, dažďa/sneženia, dymu/ 
/smogu, rosy/inovate, záplav a pod.). Avšak doterajšie skú-
senosti ukázali, že jarné dažde, zasnežovanie lyžiarskych 
stredísk a na jar v roku 2020 aj znemožnenie skenovania 
z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z pandémie COVID 19, 
posunuli na niektorých lokalitách obdobie možného vy-
konávania LLS až do polovice júna.

Výnimkou boli len vysokohorské oblasti (Malá a Veľká 
Fatra, Tatry a Nízke Tatry) s výškou nad 1 200 m n. m. (lo-
kality 3. kategórie možného vykonávania LLS), na ktorých 
z dôvodu udržania sa snehovej pokrývky až do letných 
mesiacov bolo LLS realizované od mája do septembra 
roku 2018. Počas skenovacích období 2017-2021 bolo LLS 
kompletne ukončené na 35 lokalitách (obr. 1).

2.2  Spracovanie naskenovaných údajov,  tvorba
      a kontrola výsledných produktov LLS

ÚGKK SR kladie veľký dôraz na overenie kvalitatívnych 
parametrov každej dodávky pred jej prevzatím vlastnými 
kontrolnými postupmi. Takisto dodávateľ každej lokality 
je povinný preukázať kvalitu dodaného predmetu plne-
nia podľa zmluvy o dielo (ZoD) v autorizačne overenom 
protokole o kontrole kvality. Vlastné nezávislé kontroly 
kvality nových produktov LLS vykonáva ÚGKK SR v spo-
lupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ)
v Bratislave a Výskumným ústavom geodézie a kartogra-
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Obr. 2 Koláčový diagram zobrazenia početnosti bodov v jednotlivých triedach v urbanizovanej a zalesnenej oblasti
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Preto sa tejto problematike prikladá veľký dôraz a testo-
vanie sa vykonáva ako na spevnených, tak aj na nespev-
nených plochách a aj na stykoch susediacich lokalít.

1.  Testovanie výškovej a polohovej presnosti na spev-
      nených plochách
Dodávatelia sú povinní vykonať geodetické meranie (s vy-
užitím Slovenskej priestorovej observačnej služby – SKPOS®) 
na kontrolných stanoviskách, ktoré sú umiestnené na spev-
nených plochách. Na každých začatých 250 km2 územia sa 
nachádzajú dve stanoviská na kontrolu výškovej presnosti 
a dve stanoviská na kontrolu polohovej presnosti. Kon-
trolné meranie sa vykonáva tak, aby presnosť určenia po-
lohy a výšky kontrolných bodov bola min. 3-násobne vyš-
šia ako presnosť samotného LLS. Rozloženie kontrolných 
stanovísk vzhľadom na tvar lokality zberu dodávateľ pred 
vykonaním kontroly konzultuje s ÚGKK SR. GKÚ vykonáva 
nezávislé geodetické meranie na kontrolu výškovej a polo-
hovej presnosti na vlastných stanoviskách.

Kontrola absolútnej výškovej presnosti mračien bodov 
je založená na určení rozdielov výšok medzi bodmi LLS 
a skutočnou terénnou alebo antropogénnou plochou 
určenou inou meračskou technológiou ako LLS v stano-
venom výškovom súradnicovom referenčnom systéme 
(v elipsoidických výškach systému ETRS89 (EPSG: 4937) 
s požadovanou hodnotou m

h
 ≤ 0,11 m, prípadne s maxi-

málnou hodnotou m
h
 ≤ 0,15 m (podľa ponuky dodáva-

teľa) pre interval 1σ normálneho rozdelenia pravdepo-
dobnosti náhodných chýb. Kontrolnú mriežku tvoria 4 kon-
trolné body (obr. 3) rovnomerne rozmiestnené v štvorco-
vej konfigurácii 2 x 2 kontrolné body (so stranou štvorca 
o dĺžke 1 m, situovanej na otvorenej, rovnej a spevnenej 
ploche väčšej ako 25 m2 s maximálnym sklonom 3°). Vý-
sledná výšková presnosť mračien bodov jednotlivých loka-
lít sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:

(1)

DMR a do triedy „unclassified“ patria všetky ostatné body 
spracovaných mračien bodov, ktoré nemožno spoľahlivo 
priradiť do triedy „ground“). Na základe ponuky uchádzača 
môžu byť mračná bodov klasifikované aj do podrobných 
(voliteľných) desiatich klasifikačných tried „ground“, „low ve-
getation“, „medium vegetation“, „high vegetation“, „building”, 
„water”, „bridge deck”, „low point (noise)”, „high point (noise)” 
a „unclassified“ (v tomto prípade do triedy „unclassified“ 
patria všetky ostatné body spracovaných mračien bodov, 
ktoré nemožno spoľahlivo priradiť do požadovaných kla-
sifikačných tried).

Výsledný DMR 5.0 je generovaný ako raster (GRID) v roz-
líšení 1 m a interpolovaný z klasifikovaných mračien bo-
dov pôvodnej hustoty triedy „ground“ s použitím interpo-
lačného algoritmu IDW (Inverse Distance Weighting), kto-
rý využíva priradenie rôznej váhy pozorovaniam v závis-
losti na ich vzdialenosti od interpolovaného bodu, s hod-
notou exponentu 2 a maximálnym počtom bodov z oko-
lia 12.

Keďže väčšina dodávateľov robí podrobnú klasifikáciu 
mračien bodov, je možné vygenerovať aj DMP. Výsledný 
DMP 1.0 je generovaný ako raster (GRID) v rozlíšení 1 m 
a je interpolovaný zo spracovaných mračien bodov vybra-
ných tried (podrobné klasifikačné triedy okrem tried „low 
point (noise)” a „high point (noise)”) s použitím rovnakého 
interpolačného algoritmu ako pri DMR 5.0.

Predstavu o objeme údajov a hustote skenovania spros-
tredkúva obr. 2, ktorý formou koláčového diagramu zná-
zorňuje porovnanie početnosti zastúpenia bodov v jed-
notlivých klasifikačných triedach, ako aj porovnanie hus-
toty bodov vykonaného LLS na rovinatej lokalite a horskej 
(zalesnenej) lokalite.

2.2.1 Kontrola výškovej a polohovej presnosti

Výsledky kontroly výškovej a polohovej presnosti, či už 
mračien bodov alebo výsledného DMR, patria medzi zá-
kladné parametre kvality poskytovaných produktov LLS.
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Obr. 3 Príklad rozloženia kontrolných bodov na stanovisku
na kontrolu výškovej presnosti
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čien bodov, pričom požadovaná hodnota je v elipsoidických 
výškach ETRS89 m

h
 ≤ 0,20 m a vo výškach Bpv m

H
 ≤ 0,25 m 

(pre interval 1σ normálneho rozdelenia pravdepodobnosti 
náhodných chýb). Výsledná výšková presnosť DMR jed-
notlivých lokalít sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:

(3)

kde ΔHv je priemer súčtu rozdielov hodnôt medzi prie-
mernou hodnotou výšky zo štyroch najbližších buniek ras-
tra DMR 5.0 prislúchajúcich ku kontrolnému bodu a hod-
notou výšky kontrolného bodu z geodetického merania 
a n je počet kontrolných stanovísk.

Z doteraz odovzdaných lokalít evidujeme niekoľkoná-
sobné prevýšenie požadovaných kvalitatívnych paramet-
rov, či už parametrov LLS (hustota bodov posledného od-
razu na m2 – 5 násobné na niektorých lokalitách) alebo aj 
parametrov presnosti samotných produktov LLS (poloho-
vá a výšková presnosť mračien bodov a výšková presnosť 
DMR – 4 až 6 násobné pri oboch súradnicových a výško-
vých systémoch) kontrolovaných na spevnených plochách. 
Aktuálna tabuľka dosiahnutých kvalitatívnych paramet-
rov ukončených lokalít je dostupná na internetových strán-
kach https://www.geoportal.sk/ [3].

2.  Testovanie výškovej presnosti DMR 5.0 na nespev-
      nených plochách
Na to, aby ÚGKK SR získal informácie o výškovej presnosti 
aj na nespevnených plochách (intravilán a aj extravilán 
obce – futbalové štadióny, otvorený zatrávnený terén, 
polia a lesy), vykonáva porovnanie hodnôt výšok bodov 
z DMR 5.0 a geodeticky meraných kontrolných bodov na 
fyzickom teréne (v mriežke alebo v profile) s použitím služ-
by SKPOS®. Kontrolné merania vykonáva GKÚ prevažne 
v jarných a letných mesiacoch. Vzhľadom na to, že nie je 
v kapacitách GKÚ vykonávať kontrolné merania po celom 
území SR, na kontrolu využíva aj súbory geodeticky urče-
ných bodov poskytnuté rôznymi geodetmi, ktoré boli za-
merané pre rôzne geodetické úlohy (geodetické poloho-
pisné a výškopisné zameranie pre potreby: projektov po-
zemkových úprav, gravimetrického merania, archeologic-
kého zamerania krajiny, správcov vedení vysokého napä-
tia a pod.). Tieto merania boli síce vykonané v rôznych 
časových odstupoch od LLS, ale aj tak sú cenným zdrojom 
kontrolných meraní. Aj napriek väčším časovým odstupom 
od vykonávaného LLS, rozdielnym metodikám merania 
a použitým prístrojom sú výsledky testovania veľmi dobré, 
čo poukazuje na veľmi kvalitné georeferencovanie mračien 
bodov. Predpokladáme, že presnosť určenia výšky kon-
trolných bodov geodeticky je cca 1 – 6 cm (určenie výšky 
s použitím služby SKPOS®, prípadne statickou metódou 
GNSS, resp. elektronickou tachymetriou pomocou univer-
zálnych meracích staníc). Výsledná výšková presnosť DMR 
na nespevnených plochách, v prípade kontrolného mera-
nia vykonaného GKÚ, sa počíta podľa vzťahu (3).

Geodetické zameranie pre potreby archeologického vý-
skumu, napr. pre hradiská a neopevnené sídliská, je často 
realizované v zalesnených oblastiach a pre rondely a mo-
hylníky na otvorených poliach. Na obr. 4 a obr. 5 uvádza-
me výsledky porovnaní kontrolných meraní voči DMR 5.0 
na dvoch rôznych lokalitách. Analýzou odľahlostí výšok 
bodov na zalesnenej lokalite pri obci Kočovce (severná 
časť lesa pod vrchom Skalka) v rozsahu ± 4 m (obr. 4) bolo 
zistené, že na detaile vpravo nastali z dôvodu nesprávneho

kde Δh
v je priemer súčtu rozdielov hodnôt medzi prie-

mernou hodnotou výšky bodu z m prislúchajúcich bodov 
mračna z triedy „ground“ z okolia 0,40 m od projektova-
ného kontrolného bodu a hodnotou výšky kontrolného 
bodu z geodetického merania (na všetkých štyroch kon-
trolných bodov kontrolnej mriežky) a n je počet kontrol-
ných stanovísk.

Kontrola absolútnej polohovej presnosti mračien bodov 
je založená na určení odchýlok medzi bodmi LLS a mera-
nými bodmi na objektoch so zvislými stenami (s povole-
nou odchýlkou ± 5°) v dvoch na seba kolmých smeroch 
v polohovom súradnicovom referenčnom systéme (v sys-
téme ETRS89-TM 34 (EPSG: 3046) s požadovanou hodno-
tou m

XY
 ≤ 0,30 m (pre interval 1σ normálneho rozdelenia 

pravdepodobnosti náhodných chýb). Výsledná polohová 
presnosť mračien bodov jednotlivých lokalít sa vypočíta 
podľa nasledujúceho vzťahu:

(2)

kde ΔXYp je horizontálna odľahlosť bodu mračna jedno-
značne identifikovaného na rovinnom zvislom objekte od 
roviny tohto objektu určenej kontrolným geodetickým me-
raním a n je počet testovaných bodov.

Kontrola výškovej presnosti buniek rastra DMR 5.0 je 
založená na určení odchýlok medzi bunkami rastra a sku-
točnou terénnou alebo antropogénnou plochou. 

Absolútna výšková presnosť DMR sa kontroluje na rov-
nakých kontrolných stanoviskách a kontrolných mriežkach 
ako v prípade kontroly absolútnej výškovej presnosti mra-
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Obr. 5 Porovnanie DMR 5.0 a výškopisu zameraného pre archeologické účely v lokalite Ivanovce

Obr. 4 Porovnanie DMR 5.0 a výškopisu zameraného pre archeologické účely v lokalite Kočovce
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V extravilánoch obcí na základe porovnaní výšok s geode-
tickými meraniami dosahujú produkty LLS hodnotu výš-
kovej presnosti na poliach bez vegetácie do 0,25 m a v za-
lesnených oblastiach do 0,50 m.

2.2.2 Kontrola klasifikácie mračien bodov

Ako bolo spomenuté vyššie (pozri časť 2.2) dodávateľ na 
základe svojej ponuky vykonáva v rámci spracovania 2. eta-
py dodávky buď základnú klasifikáciu len do triedy „ground“ 
a „unclassified“ alebo podrobnú klasifikáciu do jednotlivých 
klasifikačných tried. Spoľahlivosť správnosti klasifikácie bo-
dov do jednotlivých klasifikačných tried kontroluje dodá-
vateľ a taktiež aj ÚGKK SR v spolupráci s GKÚ a VÚGK na 
niekoľkých náhodne vybraných bunkách o rozlohe 1 km2. 
Pri výbere kontrolnej bunky sa prihliada aj na zastúpenie 
rôznych typov územia (budovy, polia, lesy, vodstvo a pod.). 
V triede „ground“ sa pripúšťa maximálne 0,5 % výskyt ne-
správne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia a v ostat-
ných klasifikačných triedach (okrem triedy „unclassified“) 
je to do 10 %.

2.3  Poskytovanie produktov LLS

Ako výsledok projektu LLS územia SR sú používateľom 
bezodplatne k dispozícii všetky tri výsledné produkty LLS, 
a to DMR 5.0, DMP 1.0 (vo formátoch: TIFF, Esri GRID, ASC) 
a klasifikované mračná bodov (vo formátoch: LAS, LAZ 
(komprimovaný LAS)) a v rôznych súradnicových a výš-
kových systémoch: S-JTSK (JTSK03) + H

Bpv 
, ETRS89-TM34 

+ h
ETRS89

. Odberateľ je povinný rešpektovať podmienky 
poskytovania a používania produktov LLS, tzn. pri tvorbe 
vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť: „Zdroj pro-
duktov LLS: ÚGKK SR“. Pri každej jednej lokalite sa jedná 
o veľké objemy údajov, v prípade mračien bodov vo for-
máte LAS až na úrovni niekoľko terabajtov (TB).

K 31. 1. 2022 je ukončených a poskytovaných 28 loka-
lít (obr. 6).
ÚGKK SR poskytuje produkty LLS dvomi spôsobmi:

•   offline formou – celé lokality tak, ako sú zobrazené na 
obr. 6 prostredníctvom dvoch zákazníckych centier na 
pracoviskách GKÚ (Bratislava a Prešov) na základe ob-
jednávky a následne dodaného externého HDD,

•   online formou prostredníctvom Mapového klienta ZBGIS® 
– malé územia (výrezy menšieho rozsahu). Exportovať 
údaje DMR 5.0 a DMP 1.0 na jedenkrát je možné v roz-
sahu cca 400 km2 a klasifikované mračná bodov v roz-
sahu cca 2 km2 (závisí to však od hustoty mračien bo-
dov, teda objemu údajov na danom území).
(Poznámka autorov: Pri online poskytovaní lokalít práve 

z oblastí prekytových pásov si treba uvedomiť, že na Mapo-
vom klientovi ZBGIS® je publikovaný bezošvý DMR 5.0, kde 
sú prekrytové pásy vyrovnávané na priemernú hodnotu výš-
ky. A preto, ak je potrebná hlbšia analýza územia nachá-
dzajúceho sa práve v prekrytovom páse na styku dvoch loka-
lít, je dobré si vyžiadať aj údaje offline formou z oboch pri-
slúchajúcich lokalít. Pribúdaním lokalít prichádza k prevy-
rovnávaniu na stykoch lokalít, tzn. vypublikovaný DMR 5.0 
je stále živé dielo.)

Na začiatku projektu v roku 2017 bolo v súťažných pod-
mienkach uvedené, že hustota bodov má byť min. 5 bo-
dov na 1 m2, čomu zodpovedal raster DMR v rozlíšení 1 x 1 m. 
Nakoľko ale zhotovitelia odovzdávajú oveľa hustejšie mrač-
ná bodov (viac ako 15 b/m2 a pri niektorých lokalitách aj

vyhodnotenia ostrých kolmých zrázov a na detaile vľavo 
odľahlosti korešpondujú s umiestnením betónového scho-
diska a ochranného múrika vedúceho priamo k hrobke 
rodiny Rakovských. V uvedenom prípade sa nejedná ani 
o chybu merania ani klasifikácie, ale uvedených pár bodov 
malo byť z analýzy vylúčených, nakoľko sa nejedná o bo-
dy patriace do DMR 5.0, a teda body patriace do triedy 
„ground“, ale jedná sa o body patriace do triedy „unclassified“.
(Poznámka autorov: pri zameriavaní kultúrneho dedičstva 
sa berú do úvahy nie len krajinné štruktúry, ale aj existujúce 
objekty záujmu, ako sú, napr. ruiny. Tie síce podľa špecifiká-
cie klasifikácie patria do triedy „building”, ale dodávatelia ich 
častokrát čiastočne klasifikujú do triedy „unclassified“, čo ná-
sledne pri rekonštrukcii objektov komplikuje vyhodnotenie, 
nakoľko v tejto klasifikačnej triede sa podľa definície nachá-
dzajú aj všetky ostatné body spracovaných mračien bodov, 
ktoré nemožno spoľahlivo priradiť do požadovaných klasifi-
kačných tried (pozri časť 2.2)).

Analýza geodetického merania na otvorených poliach 
a lúkach pri obci Ivanovce (polia nachádzajúce sa južne 
od obce) (obr. 5), aj napriek väčšiemu časovému odstupu 
vykonaného LLS a kontrolného výškopisného merania, 
poukazuje na veľmi dobrú zhodu s výškami určenými
z DMR 5.0. Najväčšie odľahlé hodnoty vo výškach ± 10 m 
nastali opäť nesprávnym vyhodnotením zarastených a skal-
natých oblastí. Menšie odľahlosti vo výškach v metroch 
nastali v častiach prechodov cez polia s hustým porastom 
(medze a odvodňovacie jamy). Spôsobené boli buď zníže-
nou hustotou skenovania z dôvodu hustého porastu a ná-
slednej deformácie vzniknutej pri interpolácii alebo ne-
správnym zatriedením bodov medzi klasifikačnými trie-
dami „vegetation„ a „ground“.

Ukážky analýz a testovaní presnosti DMR 5.0 porovna-
ním s geodetickými meraniami na nespevnených plochách 
potvrdzujú vysokú kvalitu produktov LLS, ktorá v oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva môže predstavovať rele-
vantný geodetický podklad. Napriek uvedeným kvalitným 
výsledkom z testovania LLS a geodetického zamerania je 
prítomnosť geodetov pri archeologických výskumoch ne-
postrádateľná. Stále je potrebné zameriavať sondy, plo-
chy, objekty, geofyziku a pod.

3.  Testovanie výškovej a polohovej presnosti na sty-
      koch lokalít v 250 m prekrytovom páse
ÚGKK SR kontroluje aj výškovú presnosť na stykoch lokalít 
v prekrytovom páse širokom 250 m. Predmetom porovna-
nia sú hodnoty výšok jednotlivých buniek rastra DMR 5.0 
z prekrývajúcich sa lokalít. Kontrola na stykoch lokalít je 
veľmi dôležitá, nakoľko styky lokalít sa vyrovnávajú na prie-
mernú výšku a DMR 5.0 je prostredníctvom Mapového 
klienta Základnej bázy údajov pre geografický informačný 
systém (ZBGIS®) poskytovaný ako bezošvý produkt súvislo 
pokrývajúci celú SR.

Kontrolou kvality je potvrdené, že nové produkty LLS 
dosahujú vysokú presnosť vo výške jednak na spevne-
ných, ale aj na nespevnených plochách, a teda s uvážením 
zmien v krajine za dané časové obdobie od vykonávania 
LLS sú nové produkty vhodné na použitie pri ochrane 
archeologického dedičstva. Priemerná hodnota výškovej 
presnosti na spevnených plochách produktov LLS (či mra-
čien bodov alebo samotného nového DMR 5.0) z doteraz 
odovzdaných lokalít dosahuje hodnoty do 0,08 m a polo-
hová presnosť bodov mračna dosahuje hodnoty do 0,25 m. 
Na nespevnených plochách v intravilánoch obcí (futbalové 
štadióny, otvorený zatrávnený terén) dosahujú produkty 
LLS priemernú hodnotu výškovej presnosti do 0,15 m.
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Obr. 6 Lokality s poskytovanými produktami LLS

Tab. 1 Konvencie a poskytovanie jednotlivých DMR

DMR 5.0

DMR 5.1

DMR 5.2

1 x 1 m

0,5 x 0,5 m

0,25 x 0,25 m

Rozlíšenie rastra Poskytovanie

poskytovanie offline, aj online formou bez obmedzení

neposkytovaný pracovný model vytvorený len na gene-

rovanie vrstevníc pre potreby PPÚ

poskytovanie na základe špeciálnej objednávky len pre

potreby PPÚ

Označenie

Bližšie informácie o projekte a o poskytovaní a sťahovaní produktov LLS, sú uvedené na stránkach geoportal.sk [3].
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v iných oblastiach, pri ktorých je potrebné mať znalosti o tva-
re reliéfu a povrchu v podobe presného a podrobného 
digitálneho modelu, kam patrí napr. aj ochrana kultúrneho 
dedičstva. A ako už bolo spomenuté aj vďaka dosiahnutej 
vysokej hustote bodov je možné pre špecifické úlohy vy-
tvoriť aj podrobnejšie DMR.

Používatelia DMR 5.0 najčastejšie uvádzajú jeho využitie 
v týchto oblastiach:
•   Oblasť geodézie, kartografie a geografických infor-

mačných systémov (GIS):
•   podklad pre aktualizáciu vybraných tried objektov

ZBGIS®,
•   podklad pre tvorbu kartografických výstupov – napr.

turistických máp,
•   výškopis pre PPÚ [4],
•   podkladové vrstvy pre geografický mestský infor-

mačný systém,
•   georeferencovanie a rektifikácia leteckých a družico-

vých snímok a pod.

viac ako 20 b/m2), z uvedenej hustoty je možné vygenero-
vať aj podrobnejší DMR. Produkty v podrobnejšom rozlí-
šení (tab. 1) plnia zatiaľ len pracovnú funkciu, vytvorené 
sú len pre potreby projektov pozemkových úprav (PPÚ) 
a poskytované sú na základe špeciálnej objednávky z po-
žadovaných katastrálnych území.

2.4  Použitie produktov LLS

Nový DMR 5.0 vďaka svojej vysokej presnosti a hustote 
bodov otvára nové možnosti využitia v rôznych oblastiach 
verejnej správy, napr. aj pri ochrane životného prostredia, 
t.j. pri tvorbe máp povodňových ohrození a rizík, pláno-
vaní protipovodňových opatrení, prevencie zosuvov pôdy, 
resp. činnostiach z oblasti integrovaného záchranného 
systému. Ďalej v oblastiach pozemného plánovania, stavi-
teľstva a architektúry, napr. pri pozemkových úpravách, 
pri výpočte kubatúr, pri projektovaní ciest a pod. alebo aj 
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Obr. 7 Ukážka z leteckého simulátora – prelet okolo Gerlachovského štítu (Juraj Ťapák)
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•   výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového 
fondu,

•   podklady pre vypracovanie pamiatkového informač-
ného systému (PAMIS),

•   identifikácia historických antropogénnych štruktúr,
•   vyhľadávanie a výskum archeologických nálezísk,
•   environmentálna analýza pre ropovodný informačný

systém,
•   podklad pre modelovanie šírenia hluku,
•   vytvorenie siete terénu horských masívov v letec-

kom simulátore ako nadstavby základnej siete teré-
nu (obr. 7),

•   pedagogické a vedecké účely – výuka odborných 
predmetov, projekty, záverečné práce a vývoj softvé-
rov a pod.

Využitie produktov LLS v manažmente ochrany 
archeologického dedičstva 

Vzhľadom na to, že klasifikované mračná bodov majú veľ-
kú hustotu (viac ako 20 bodov posledného odrazu na m2) 
a vysokú presnosť, významne pomáhajú pri činnostiach, 
pri ktorých je potrebné mať znalosti o tvare reliéfu a po-
vrchu v podobe presného DMR. Z výsledných produktov 
LLS je možné získať podrobné informácie, napr. aj o objek-
toch a reliéfnych štruktúrach tvoriacich povrch, ktoré do-
posiaľ neboli objavené. Pomocou špecializovaných vizua-
lizačných postupov a spracovaní je možné detegovať, napr. 
aj zaniknuté vodné toky (obr. 8) a vinohradnícke krajinné 
štruktúry alebo uvidieť rôzne archeologické prvky, ako sú 
napr. nížinné hradiská, mohylníky, sídliská alebo rondely, 
ktoré nie sú v teréne voľne viditeľné (tzv. „archeológia ne-
viditeľného“).

3.1  Tvorba špecial izovaných vizualizačných po-
       stupov

Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave (SvF STU v Bratislave) na Katedre globálnej geodé-
zie a geoinformatiky (v minulosti Katedra geodetických 
základov) sú vyvíjané špecializované vizualizačné postu-
py. Základom týchto vizualizácií je kombinácia viacerých 
prístupov, pričom je snaha vytvoriť štandardizovanú vizua-
lizáciu pre celé Slovensko, ktorá bude zohľadňovať či už 
rôzne formy vyjadrenia krivosti terénu (napr. metódy local 
dominance, local relief model a ich farebné varianty) alebo 

•   Oblasť stavebníctva a architektúry:
•   porovnanie a doplnenie predprojektového geodetic-

kého zamerania,
•   projektovanie a štúdie pre posudzovania vplyvov na

životné prostredie (EIA) a pod.
•   Oblasť hydrológie a vodohospodárstva:

•   testovanie využiteľnosti údajov pre modelovanie vo-
dozádržných opatrení,

•   tvorba DMR pre potreby hodnotenia povodňového
ohrozenia,

•   testovanie pre potreby hydrodynamického modelo-
vania,

•   testovanie využiteľnosti údajov pre modelovanie po-
vrchového odtoku vody v mestských oblastiach – tes-
tovanie vhodnosti pre tvorbu plánov manažmentu 
povodňového rizika,

•   využitie pri vymedzovaní hraníc chránených vodo-
hospodárskych oblastí,

•   podklad na prehodnotenie ochranných pásiem prí-
rodných liečivých a minerálnych zdrojov,

•   výpočet využiteľnosti množstiev podzemných vôd
a pod.

•   Oblasť hospodárstva, pôdohospodárstva a lesníctva:
•   testovanie možností využitia výškopisných údajov 

pri zvyšovaní presnosti registra dielov pôdnych blo-
kov LPIS,

•   analýza a modelovanie prírastkov, úbytkov a výšok
vegetácie a pod.

•   Oblasť ochrany prírody, jaskyniarstva, baníctva a geo-
lógie:
•   morfometrická a hydrologická analýza DMR,
•   analýza zoologických výskytových údajov v Národ-

ných parkoch,
•   modelovanie potenciálnych lokalít kriticky ohroze-

ných druhov rastlín (napr. terestrických orchideí) na
území SR,

•   podklady pre účely geologického, hydrogeologické-
ho a inžinierskogeologického mapovania,

•   speleologický výskum a prieskum reliéfu,
•   identifikácia svahových deformácií a ďalších geoha-

zardov,
•   vyhľadávanie a evidencia krasových útvarov,
•   mapovanie a lokalizácia zaniknutých banských diel

a prejavov povrchovej banskej činnosti a pod.
•   Iné oblasti:

•   podpora pri školení záchranných, pátracích alebo-
preventívnych činnostiach v horských oblastiach,

•   podklad pri tvorbe máp pre orientačný beh,
•   podklad pri tvorbe máp pre horolezectvo,
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Obr. 8 Ukážka vizualizácie zaniknutých ramien Dunaja
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nie pri mapovaní v Sudáne, Iraku a Guatemale). Aplikácia je 
vhodná na zber údajov v teréne, keďže umožňuje dispo-
nibilitu výstupov z LLS v reálnom čase bez nutnosti špe-
ciálnej (miestnej) navigácie.

Predmetný text sa vzťahuje na tzv. prvú generáciu vi-
zualizačných postupov, ktoré sú realizované nad DMR 5.0 
(obr. 9).

3.1.2 Druhá generácia vizualizačných postupov

Interné testovanie a skúsenosti potvrdzujú, že relevantne 
preukázaná vysoká hustota bodov triedy „ground“ (v mno-
hých oblastiach dosahuje až 30 – 40 bodov na m2), umož-
ňuje interpolovanie do omnoho vyšších rozlíšení. Skúse-
nosti potvrdzujú, že 80 až 90 % územia sa dá z poskytova-
ných mračien bodov bez komplikácií preinterpolovať do 
rozlíšenia 0,5 x 0,5 m a mnohé časti územia sa dajú prein-
terpolovať do rozlíšenia 0,25 x 0,25 m (obr. 10). Tu treba 
upozorniť na skutočnosť, že nárast objemu údajov je kva-
dratický, tzn. že keď interpolujeme údaje do rozlíšenia 
0,5 x 0,5 m bude objem údajov 4 - násobne väčší oproti 
1 x 1 m a ak do 0,25 x 0,25 m, tak bude objem údajov 16 - ná-
sobne väčší.

V súčasnosti sa pracuje na vývoji druhej generácie vi-
zualizačných postupov, ale zatiaľ je to ešte len v štádiu „work 
in progress“ ladenia. Cieľom novej generácie vizualizačných 
postupov je identifikovať určité nedostatky prvej generá-
cie a zároveň poskytovať výstupy v rozlíšení 0,5 x 0,5 m. 
Podrobnejšie zobrazovanie v rozlíšení 0,25 x 0,25 m sa ne-
bude realizovať celoplošne, ale ponechá sa len pre vybra-
né zaujímavé lokality.

Pri interpolácii modelu s použitím druhej generácie vi-
zualizačných postupov bude použitá lineárna interpolá-
cia, ktorá má výhodu v tom, že je oproti všetkým ostat-
ným interpoláciám extrémne rýchla. Ďalšou jej výhodou 
je, že pri tak vysokej hustote údajov, aká momentálne exis-

rôzne vyjadrenia gradientu zmeny (sklon a sky view fak-
tor). Uvedené prístupy budú kombinované s rôznym indi-
viduálnym farebným nastavením kalibrovaným na vníma-
nie farieb ľudským okom s rôznymi spôsobmi zmiešava-
nia a prelínania farebných kanálov.

3.1.1 Prvá generácia vizualizačných postupov

Pri vyvíjaní vizualizačných postupov sa vychádzalo z me-
todík, ktoré boli použité už pri vizualizácii údajov z LLS 
v rámci projektu a výskumu v Guatemale. Tu práve sloven-
ský tím výskumníkov mal na starosti tvorbu takýchto vizua-
lizačných postupov (podrobne popísané napr. v príspev-
ku [5]). Podkladom pri vývoji bol v neposlednom rade aj 
kvalitne spracovaný softvér na vizualizáciu DMR od slo-
vinských a rakúskych vývojárov pod názvom Relief Visua-
lization Toolbox (RVT) s podrobne popísanou dokumen-
táciou a publikáciami (pozri odkaz [6]). Nakoľko sa ale jed-
ná o celoplošné spracovávanie masívnych údajov, tak je 
za procesom aj veľa vlastných geoprocesných skriptov 
a algoritmov.

Z technického hľadiska sú tieto vizualizačné postupy 
spracovávané do formátu Cloud optimized geotiff, ktorý 
má veľa výhod. Je to moderný formát na publikovanie úda-
jov do webového prostredia a zároveň je to aj optimalizo-
vaný formát umožňujúci sťahovanie objemných súborov 
údajov, akými údaje LLS bez pochýb určite sú, aj bez do-
stupnosti výkonného počítača (potrebnej výkonnej Ran-
dom-Access Memory (RAM) – operačná pamäť počítača 
s priamym prístupom), čo umožňuje rôznym archeológom 
a inštitúciám aj s ich vybavením pracovať s takýmto ty-
pom údajov.

Ďalej paralelne s uvedeným vývojom sa spracovávajú 
aj vizualizácie pre offline mobilný zber údajov vo formáte 
MB Tiles, ktorý je možné veľmi dobre importovať do apli-
kácie Locus Map Pro (Poznámka autorov: vlastné otestova-
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Obr. 10 Mohylník Skalica (ukážka rôzneho rozlíšenia DMR)

Obr. 9 Ukážka výstupov 1. generácie vizualizačných postupov – zaniknuté nížinné včasnostredoveké hradisko - Majcichov
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nov a pod. Umožňuje to aj oveľa transparentnejšiu inter-
pretáciu územia a poznanie, že dané územie je nedosta-
točne pokryté bodmi, než ho vyinterpolovať a domnievať 
sa, že sa jedná o identifikovaný archeologický prvok. Ďal-
šou stránkou je, že doteraz pretrvávala určitá snaha po-
užívať na vizualizáciu len DMR vytvorený z vrstvy „ground“,

tuje, sa oplatí mať pri vizualizácii údajov priznané miesta 
s nulovou hustotou bodov triedy „ground“ zobrazené vo 
forme TIN (Triangulated irregular network – trojuholní-
ková nepravidelná sieť), než vyhladený alebo deformovaný 
reliéf (obr. 11). Sú to miesta bez odrazu, kde lúče nepre-
nikli na reliéf, či už z dôvodu skál, hustého porastu ihlična-
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Obr. 13 DMR novoobjaveného zaniknutého predhradia hradu Pajštún v rozlíšení 0,5 x 0,5 m

Obr. 12 Ukážka porovnania digitálnych modelov pri zobrazení rôznych vrstiev a rôzneho rozlíšenia
(vľavo zobrazený DMR interpolovaný z triedy 02 ground v rozlíšení 1 x 1 m, vpravo zobrazený 

DVM interpolovaný z tried 02 ground a 06 building v rozlíšení 0,5 x 0,5 m)

Obr. 11 Ukážka výstupu po lineárnej interpolácii územia
nedostatočne pokrytého bodmi
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ale práve kvôli lepšiemu pochopeniu kontextu štruktúry 
krajiny je omnoho lepšie mať zobrazený digitálny výškový 
model (DVM), vytvorený nielen z vrstvy triedy „ground“, 
ale aj s využitím, napr. vrstvy budov. Na obr. 12 sú zobraze-
né, napr. terasy v obci Neštich, ktoré reprezentujú aj zanik-
nuté vinohradnícke krajinné štruktúry. Porovnaním ľavé-
ho a pravého obrázka je badateľný rozdiel nielen v rozlí-
šení, ale mnohé z viditeľných terás by sa nedali správne 
interpretovať z hľadiska ich funkcie, ak by absentovala ve-
domosť, že sú to terasy recentných (v súčasnosti existujú-
cich) domov.

Na obr. 13 je ukážka objavov zistených vďaka vyvíjanej 
druhej generácii vizualizačných postupov z údajov LLS 
interpolovaných v rozlíšení 0,5 x 0,5 m v podobe novoob-
javeného, doteraz neznámeho zaniknutého predhradia 
(predsunutého opevnenia) hradu Pajštún, čím sa tento hrad 
radí k najväčším hradným areálom na území Slovenska.
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Obr. 14 Prehľad území poskytnutých PÚ SR od ÚGKK SR a ÚLZI NLC, ktoré sú momentálne spracované
pomocou špeciálnych vizualizačných postupov (stav k 31. 1. 2022)
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skytovať ich tretím osobám, tzn. boli určené len pre výkon 
štátnej správy a odborné činnosti PÚ SR a KPÚ. Vzhľadom 
na to, že produkty LLS od ÚGKK SR sú dostupné bezod-
platne všetkým osobám a inštitúciám, umožňuje to širšej 
skupine archeológov efektívnejšie využitie spracovaných 
údajov pri ochrane archeologického dedičstva.
(Poznámka autorov: V tejto súvislosti treba zmieniť aj sku-
točnosť, že voľne dostupné produkty neslúžia len archeoló-
gom na výskum a ochranu archeologického dedičstva, ale 
sú častokrát zneužité aj vykrádačmi archeologických nále-
získ s detektorom kovov.)

3.2.1  Pamiatkový informačný systém

Údaje z LLS hrajú dôležitú úlohu aj v prípade Pamiatkové-
ho informačného systému (PAMIS), ktorý sa v súčasnosti 
realizuje na pôde PÚ SR. Primárnym cieľom projektu je vy-
tvorenie integrovaného informačného systému pamiat-
kového fondu a pamiatkovej ochrany, ktorý by zahrňoval 
viaceré moduly pokrývajúce jednak informatizáciu údajo-
vej štruktúry pamiatkového fondu, ako aj informatizáciu 
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu [7]. 

Archeologická časť PAMIS-u je plánovaná na jednej stra-
ne ako samostatný komponent s vlastnou databázovou 
štruktúrou, na druhej strane má byť integrovaná s ostat-
nými zložkami informačného systému (pamiatkové úze-
mia, nehnuteľné pamiatky, hnuteľné pamiatky, historická 
zeleň). V súčinnosti s celkovým zameraním projektu sle-
duje aj jeho archeologická časť komplexné budovanie úda-
jovej základne archeologického dedičstva vrátane pres-
nej polohovej identifikácie a priestorového vymedzenia

3.2  Spracovanie údajov LLS na PÚ SR

Na pôde Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) sa pracuje s pro-
duktami LLS od roku 2017. Až do roku 2019 sa využívali 
výhradne údaje poskytnuté Ústavom lesných zdrojov a in-
formatiky Národného lesníckeho centra (ÚLZI NLC). Pri-
márne údaje boli v prvej etape spracovávané v prostredí 
SW Bentley Map. Následne sa pristúpilo k vytváraniu DMR, 
ktorý bol vizualizovaný formou základného analytického 
tieňovania zhotovovaného v prostredí SW SAGA GIS. Z hľa-
diska potrieb kultúrneho dedičstva je nevýhodou údajov 
LLS získaných z ÚLZI NLC jednak pôvodný účel zberu úda-
jov, ktorý je zameraný na potreby lesného hospodárstva 
(skenovanie zamerané na environmentálne analýzy a rea-
lizované počas vegetačného obdobia), ako aj kolísavá hus-
tota skenovania. Oba faktory predstavujú výrazné limitu-
júce faktory pri využívaní údajov LLS z NLC pre potreby 
pamiatkovej starostlivosti.

Od augusta 2019 má PÚ SR k dispozícii aj produkty LLS 
od ÚGKK SR, ktoré sú spracúvané pomocou špecializo-
vaných vizualizačných postupov vyvinutých na SvF STU 
v Bratislave. Nakoľko ešte nie sú dostupné údaje LLS po-
krývajúce celé územie SR, stále sú potrebné a pre archeo-
lógiu veľmi dobre použiteľné aj údaje od ÚLZI NLC, hlavne 
z oblastí východného Slovenska.

Na obr. 14 sú zelenou farbou znázornené dostupné lo-
kality z projektu LLS a tvorby nového DMR 5.0 na ÚGKK SR 
a modrou farbou sú znázornené dostupné lokality od 
ÚLZI NLC. V súčasnej dobe má PÚ SR spracovaných pomo-
cou špeciálnych vizualizačných postupov 85 % územia SR.

Vizualizácie a spracované údaje od ÚLZI NLC doposiaľ 
mohli používať len archeológovia z PÚ SR a krajských pa-
miatkových úradov (KPÚ), nakoľko nemali možnosť po-
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Obr. 15 Evidencia hradiska Zvon na podklade vizualizácií z LLS
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venska). Vizualizácie a 3D zobrazenia sú realizované po-
mocou špecializovaných vizualizačných postupov vyvi-
nutých na SVF STU v Bratislave a publikované prostred-
níctvom platformy Sketchfab (https://sketchfab.com/Pa
miatkovy_Urad_SR/collections/lidar). Priestorové modely 
sú doplnené o sprievodný popis so základnými odborný-
mi údajmi. Jednotlivé modely je možné samostatne natá-
čať (podrobne popísané, napr. v príspevku [8]).

V súčasnej dobe aplikácia v časti „LiDAR“ obsahuje 26 
3D modelov. V oblasti ochrany archeologického dedič-
stva majú špecializované vizualizácie údajov LLS a 3D mo-
dely veľký význam. Pomáhajú odhaliť dosiaľ nepoznané 
súčasti lokalít, ako sú v teréne nevýrazné valy, priekopy, 
terasy, či zaniknuté staré prístupové cesty.

Zverejňovanie 3D modelov má zároveň veľký význam 
aj v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva. Vizuálne 
atraktívna forma prezentácie jednotlivých lokalít (z kto-
rých mnohé sú národnými kultúrnymi pamiatkami), do-
plnená o interaktívne prvky, naviac zvyšuje povedomie 
o potrebe ich ochrany.

Medzi zverejnenými archeologickými lokalitami sa na-
chádza, napr.: protiturecká pevnosť Nové Zámky, význam-
ná križovatka ciest „Zvolenská brána“ s Pustým hradom, ry-
žoviská zlata pri Malinovej, mohylník v Skalici a ďalšie hra-
diská, hrádky a hrady ako Plešovica, Kamenín, Šiance, Mi-
chalov vrch, Tekovská Breznica, Zemianske Podhradie, Skal-
ka pri Kočovciach, Kostrín, Šiance, Pajštún, Devín, Gemer, 
Sitno, Starý Koňuš, Pohanská, Molpír, Zobor, Žibrica, Dlžín, 
Veľký Lysec, Veľký Tribeč, Neštich a Biely Kameň.

3.2.3  Publikovať kvalitné rozlíšenie pre verejnosť?

Otázkou stále ostáva publikovanie údajov vo vysokom roz-
líšení a kvalite aj pre verejnosť. Na vizualizáciách DMR 5.0,

jednotlivých komponentov pomocou mapovacích nástro-
jov GIS, ako aj jej informatizačné prepojenie s výkonom 
štátnej správy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Za 
účelom presnej polohovej identifikácie a priestorového 
vymedzovania komponentov archeologických nálezísk sú 
zásadným spôsobom využívané špeciálne vizualizačné fil-
tre vytvárané nad primárnymi údajmi z LLS, ktoré priná-
šajú podrobnú vizuálnu informáciu o morfologickej sklad-
be terénu, a tým umožňujú relatívne spoľahlivú vektorizá-
ciu viditeľných „hraníc” antropogénnych štruktúr. Zväčša sa 
jedná o vizualizácie hradísk, mohylníkov, hradov a pod., kto-
rých objekty patria do modulu archeologických nálezísk 
(ukážka lokality s rozsahom vymedzeným na podklade špe-
cializovaných vizualizácií už aj s návrhom databázového for-
mulára je zobrazená na obr. 15). Údaje z LLS zároveň umož-
ňujú vymedzovať rozsah tzv. archeologického potenciálu, 
a to prostredníctvom vizuálneho zvýraznenia predpokla-
danej antropogénne podmienenej morfológie terénu, kto-
rá ešte čaká na svoju terénnu verifikáciu a zhodnotenie.

Zavedením projektu PAMIS do prevádzky budú spraco-
vané údaje poskytované a sprístupňované pre štátnu a ve-
rejnú správu, vlastníkov pamiatok a odbornú i laickú verej-
nosť, a to prostredníctvom online riešenia (web GIS) s rôz-
nymi úrovňami prístupov podľa zadefinovaných užívateľ-
ských rolí.

3.2.2  Vizualizácie 3D modelov archeologických lokalít

PÚ SR pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie 
(17. 10. 2020) zverejnil na svojich internetových stránkach 
vizualizácie 3D modelov archeologických lokalít (obr. 16). 
Priestorové modely hradísk, hradov či protitureckej pev-
nosti sú vizualizované z údajov LLS bezodplatne poskyt-
nutých od ÚGKK SR a ÚLZI NLC (lokality východného Slo-
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Obr. 16 Rozhranie aplikácie a kolekcia 3D modelov z údajov LLS

Obr. 17 Porovnanie formy vizualizácie DMR 5.0 na Mapovom klientovi ZBGIS® (vľavo)
a pomocou špecializovaných vizualizačných postupov (vpravo)
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nadefinovať spôsob a mieru sprístupňovania týchto úda-
jov širokej laickej verejnosti.

Základným predpokladom úspešnosti využitia vizuál-
nych derivátov LLS pre manažment ochrany archeologic-
kého dedičstva je princíp „crowdsourcingu“. V rámci neho 
by jednotne štýlované vizualizačné produkty LLS boli di-
stribuované v rámci širokej odbornej archeologickej obce 
s cieľom „vymapovať“ v krátkom čase maximum archeolo-
gického potenciálu. V praxi by to znamenalo, že archeoló-
govia z jednotlivých inštitúcií by v rámci predpoklada-
ného centrálneho úložiska mohli nad vrstvou vizualizač-
ných filtrov identifikovať nové náleziská, resp. komponen-

ktoré sú sprístupnené pre verejnosť na Mapovom klientovi 
ZBGIS®, niektoré náleziská, vrátane tých opevnených, nie 
sú veľmi dobre viditeľné. Na druhej strane sú dobre vidi-
teľné alebo rozpoznateľné práve pri spracovaniach s po-
užitím špecializovaných vizualizačných postupov (obr. 17).

Príkladom je aj zverejnený 3D model okolia hradiska 
Molpír (obr. 18), ktorý aplikáciou špeciálnych vizualizač-
ných filtrov umožnil detegovať novú archeologickú loka-
litu. Tá sa v krátkom čase po zverejnení modelu stala ob-
jektom záujmu vykrádačov archeologických nálezísk, ktorí 
podstatným spôsobom narušili kontexty nálezových situá-
cií. Z toho dôvodu sa PÚ SR plánuje zaoberať otázkou, ako 
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Obr. 18 Novoobjavené hradisko v okolí Molpíra

4.
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nažment ochrany kultúrneho dedičstva, najmä z oblasti 
archeológie. Nové produkty poskytované ÚGKK SR priná-
šajú vysokú hustotu povrchových bodov, čo umožňuje vy-
tvárať DMR s vysokým stupňom rozlíšenia (miestami až 
0,25 x 0,25 m). Špeciálne vizualizačné filtre vytvorené nad 
takto detailnými DMR sprístupňujú širokej obci odborní-
kov informácie o podrobnom morfologickom členení zem-
ského povrchu, a to aj v zalesnených oblastiach. Do po-
predia vystupujú aj drobné terénne nerovnosti, čo od-
haľuje subtílne a v teréne nezachytiteľné antropogénne 
štruktúry.

Táto skutočnosť má signifikantný vedecký prínos, keď je 
takýmto spôsobom možné identifikovať doposiaľ nezná-
me archeologické lokality, resp. ich neznáme komponen-
ty. Zároveň je možné pristúpiť aj k efektívnejšiemu a pres-
nejšiemu vymedzovaniu jednotlivých nálezísk, čo je prí-
nosné z hľadiska prehĺbenia ochrany a evidencie archeo-
logického dedičstva. Presné vymedzenie archeologických 
lokalít evidovaných v kategórii národných kultúrnych pa-
miatok je naviac dôležitý aspekt evidencie pamiatkového 
fondu, ktorý bolo možné doteraz napĺňať len v obmedze-
nej miere. Vektorizácia známeho rozsahu archeologic-
kých lokalít je dôležitou zložkou realizovaného projektu 
PAMIS. Spoľahlivé vymedzovanie ich viditeľných hraníc 
v rámci definovanej škály presnosti je dôležitým predpo-
kladom následného budovania databázovej nadstavby. 
Vizuálne zvýraznenie terénnej morfológie s predpoklada-
ným antropogénnym pôvodom, ktorá ešte čaká na svoju te-
rénnu verifikáciu a zhodnotenie, je v rámci PAMIS-u nosným 
prvkom samostatnej vrstvy archeologického potenciálu.

Celkovo je tak možné konštatovať, že údaje z LLS po-
súvajú koncept ponímania a evidencie komponentu his-
torickej kultúrnej krajiny na kvalitatívne novú úroveň. Po-
čet nových nálezísk bude rásť úmerne so zverejňovaním 
ďalších území zmapovaných LLS.

ty archeologických nálezísk a poprípade vektorizovať ich 
rozsah, ako aj dopĺňať ich údajový obsah v rámci stanove-
nej databázovej štruktúry. Takýto postup by bol ideálnym 
riešením pri potrebe prehlbovania a zefektívnenia ochra-
ny archeologického dedičstva.

Záver

V príspevku je popísaný súčasný stav projektu LLS a tvor-
ba výsledných produktov LLS, s cieľom zamerať sa na jeho 
využitie v oblasti manažmentu ochrany archeologického 
dedičstva. Zámerom bolo sprostredkovať aj pohľad PÚ SR 
a geoinformatikov z STU na tieto produkty a ich využitie 
pri vizualizácii archeologických lokalít. Podrobnejšie bola 
popísaná kontrola a testovanie kvalitatívnych parametrov 
LLS a spôsoby poskytovania produktov LLS.

Výsledky kontrolných meraní výškovej a polohovej pres-
nosti poukazujú na veľmi kvalitné pripojenie do súradni-
cových a výškových systémov a vysokú výškovú presnosť 
nových produktov LLS, ktoré ÚGKK SR poskytuje od roku 
2019. ÚGKK SR ako autorita v zabezpečovaní referenč-
ných priestorových údajov nastúpila v minulom desaťročí 
trend otvárania prístupu k údajom, ktoré sú zabezpečo-
vané z verejných zdrojov a takýmto otvoreným spôsobom 
poskytuje aj produkty LLS. Tým prispieva k odstraňovaniu 
bariér vo využívaní homogénnych referenčných priesto-
rových údajov s garantovanou kvalitou a poskytuje ich 
každému používateľovi za rovnakých podmienok. Využí-
vanie takýchto presných údajov v rôznych aplikačných ob-
lastiach umožní odborníkom správať sa efektívnejšie a ro-
biť kvalitnejšie rozhodnutia.

Príspevok jednoznačne ukázal vysoký prínos údajov LLS 
a ich špecializovaných vizualizačných derivátov pre ma-
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