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ROZVOJ 
GEOGRAFICKÉHO 
INFORMAČNÉHO 
SYSTÉMU VLM

Novú generáciu geografického informač-
ného systému majú používatelia VLM SR, š. 
p. k  dispozícii už vyše tri roky. Počas tohto 
obdobia sme pravidelne aktualizovali a  roz-
širovali rozsah údajov tak, aby si v ňom svo-
je údaje našlo čo najviac zamestnancov VLM 
SR, š.p. Cieľom bolo a stále je aby im systém 
čo najviac uľahčil a zefektívnil pracovné čin-
nosti.

Postupne do systému pribudli napríklad 
nové ortofotomapy, aktuálne údaje vojen-
ského katastra alebo údaje týkajúce sa oblas-
ti BOZP. Používatelia mali možnosť osvojiť 
si funkcionalitu systému, ale prišli aj s  no-

vými nápadmi na jej rozšírenie, ktoré by im 
uľahčili každodennú prácu. My sme samo-
zrejme všetky tieto nápady postupne zbierali 

a na ich podklade sme v spolupráci s firmou 
YMS, a. s. pristúpili k aktualizácii GIS apli-
kácie. Množstvo existujúcich nástrojov sme 
obohatili o  novú funkčnosť a  pribudli nové 
nástroje a funkcie, ktoré doposiaľ používate-
lia k dispozícii nemali.

Jednou z noviniek je funkcia „EVD“ - Evi-
dencia vyťaženého dreva, ktorá v  reálnom 
čase zobrazuje údaje z  externého systému 
priamo v GIS. Používateľ má možnosť zobra-
ziť údaje pre odvozné miesta, ktoré si vopred 
vyberie prostredníctvom atribútového alebo 
priestorového filtrovania. Okamžite tak zís-
ka informácie o  zásobe dreva alebo zásobe 
štiepky na vybraných odvozných miestach 
bez toho, aby opustil GIS.

Ďalšou z noviniek je funkcia „Panoráma“. 
Pomocou tejto funkcie si používatelia majú 
možnosť zobraziť 360 stupňové fotografie 
priamo nad mapou. Získajú tak iný - nový 
pohľad na údaje zobrazené v mape. Momen-
tálne sú k  dispozícii fotografie pre vybrané 
lesné cesty, ale v  budúcnosti sa plánuje ich 
vytvorenie aj pre ďalšie objekty ako naprí-
klad posedy, odvozné miesta a iné. Údaje bu-

deme do systému postupne dopĺňať.
Veľmi užitočnou funkciou, ktorá pribudla 

v  novej verzii GIS aplikácie, je „Interaktív-
ny pomocník“. Funkcia je určená na zobra-
zenie informácii o  jednotlivých nástrojoch 
a  funkciách GIS. Ide v  podstate o  skrátenú 
verziu používateľskej príručky, ktorá sa zo-
brazí priamo nad mapou a  obsahuje infor-
mácie len pre konkrétnu vybranú časť apli-
kácie. Používatelia nemusia opustiť aplikáciu 
a hľadať informácie o nástrojoch a funkciách 
v používateľskej príručke.

Novinkou je aj funkcia „Aplikačné na-
stavenia“, s  pomocou ktorej si používateľ 
môže meniť svoje vlastné nastavenia apliká-
cie a  prispôsobiť si ju svojim potrebám. Ide 
napríklad o predvolený priestorových rozsah 
pri inicializácii systému, farbu zvýraznenia 
výberu v  mape alebo spôsob ukladania na-
stavení transparentnosti vrstiev a  nastavení 
prichytávania pri editácii objektov.

K  rozšíreniu prišlo aj pri generovaní tla-
čových výstupov. Do aplikácie pribudla 
funkcia pre viacstranovú tlač mapy. Funk-
cia je určená pre používateľov, ktorí nemajú 
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k  dispozícii veľkoformátové tlačiarne. Viac-
stranová tlač im umožní rozdeliť tlačový vý-
stup na viacero strán s menším formátom.

Výraznou obmenou prešiel nástroj na edi-
táciu priestorových objektov v  mape. Dopl-
nili sme množstvo funkcií, ktoré uľahčujú 
alebo rozširujú doterajšiu funkčnosť. Pri-
budli napríklad možnosti na hromadnú edi-
táciu atribútov objektov, posun a rotáciu ob-
jektov v  mape, preberanie objektov iných 
vrstiev spoločne s ich atribútovými hodnota-
mi, mazanie lomových bodov počas editácie 
a  iné. K  rozšíreniu možností prišlo aj v  ná-
stroji „Zobraziť lokálne dáta“, ktorý v  no-
vej verzii podporuje aj zobrazenie externých 
KML a  KMZ súborov, a  v  nástroji „Prevod 
geometrií“, ktorý teraz podporuje prevod ge-
ometrií všetkých geometrických typov.

Aby sme používateľom uľahčili prechod 
na novú verziu aplikácie, vo februári toh-
to roku prebehlo na generálnom riaditeľstve 
a na jednotlivých odštepných závodoch ško-
lenie užívateľov informačného systému VLM 
SR, š.p. Okrem iného sme v rámci tohto ško-
lenia odprezentovali aj novinky v geografic-
kom informačnom systéme. Používatelia sa 
stretli priamo s  tvorcami systému a prekon-
zultovali s nimi ich aktuálne problémy.

Počas školenia sme predstavili aj tech-
nologické novinky v  oblasti GIS. Pozitívnu 
odozvu mali hlavne novinky v  oblasti diaľ-
kového prieskumu Zeme a  využitia sate-
litných snímok pre zobrazenie zdravotné-
ho stavu vegetácie, vlhkostných podmienok 
územia, atď. Zaujala taktiež prezentácia za-
oberajúca sa možnosťou využitia mobilného 
GIS vo VLM. Aj preto budú tieto oblasti na-
šou prioritou pre ďalší rozvoj geografického 
informačného systému vo VLM SR, š.p.

Možnosti, ktoré dnes Mapový portál Vo-
jenských lesov a  majetkov SR, š.p. ponú-
ka užívateľom boli pred niekoľkými rokmi 
len doménou silného klienta aplikácie, prá-
ca s  grafickými vrstvami import lokálnych 
údajov, editácia vrstiev a ostatné spomenuté 
funkcionality tak prispievajú k  okamžitým 
zdrojom údajov potrebných pre prevádzku 
a priestorový manažment. V tomto poníma-
ní môžeme hovoriť o  jednom z najsilnejších 
nástrojov pre podporu rozhodovania. Chcem 

poďakovať, všetkým užívateľom za vecné 
pripomienky k prevádzke ako obsahovej, tak 
funkčnej časti geografického informačného 
systému a  za samotnú tvorbu dát, informá-
cií, ktoré sú základom prevádzky akéhokoľ-

vek informačného systému. GIS je obrov-
ským zdrojom dát, ktoré v  ňom nechávame 
aj pre budúce generácie a tvoríme tak histó-
riu našej každodennej lesníckej činnosti.


