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Cieľom projektu DANUrB je vytvorenie kom-
plexnej priestorovej kultúrnej siete – Dunaj-
skej kultúrnej promenády, ktorá spája komu-
nity pozdĺž rieky Dunaj, ponúka tematické 
kultúrne trasy a rozvíja turistické možnosti, 
ktoré môžu zvýšiť počet návštevníkov, resp. 
predĺžiť ich pobyt v regióne. Proces tvorby 
priestorovej kultúrnej siete paralelne pre-
bieha v reálnom prostredí (v rámci mnohých 
workshopov, pracovných stretnutí, kultúr-
nych podujatí, výstav, prezentácií a pod.), ako 
aj vo virtuálnom prostredí, kde jedným z dô-
ležitých výstupov projektu je pripravovaná 
digitálna platforma pre komunikáciu medzi 
projektovými partnermi, používateľmi a ve-
rejnosťou. Platforma tak obsahuje nástroje 
pre interný projektový manažment a nástro-
je komunikujúce aktivity projektu navonok, 
k verejnosti a rôznym aktérom na území (→ 1). 
Integrálnou súčasťou digitálnej platformy je 
v neposlednom rade Geografický informačný 

systém (GIS), ktorý zabezpečuje databázové, 
analytické a prezentačné funkcie.

Príspevok mapuje základné princípy Geo-
grafických informačných systémov, ako aj 
jeho aplikáciu v projekte DANUrB pri tvor-
be mapových, databázových a analytických 
podkladov.

PrOblEmatika PriEstOrOVýCh 
inFOrmáCiÍ a GEOinFOrmatikY
Impulzy aplikácií informačno-komunikač-
ných technológií sa prejavujú zmenami v ši-
rokom spektre ľudských aktivít, nevyníma-
júc multidisciplinárnu problematiku geodát, 
priestorového plánovania, strategického 
plánovania, infraštruktúry a metód práce 
s priestorovou databázou rezortných dát 
v globálnom meradle. Význam a dostupnosť 
aktuálnych a presných priestorových infor-
mácií sa stáva spolu s dostupnosťou tech-
nických zdrojov (hardvér HW a softvér SW) 
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imperatívom v plánovacom procese. Európ-
ska komisia podporuje tento trend celoeuróp-
skou iniciatívou INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in Europe/Infraštruktúra 
pre priestorové informácie v Európe), ktorej 
smernica vstúpila do platnosti 14. marca 2007, 
s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec 
potrebný na vybudovanie európskej infra-
štruktúry priestorových informácií. Smernica 
stanovuje všeobecné pravidlá na vybudovanie 
tejto infraštruktúry predovšetkým na podpo-
ru environmentálnych politík a politík, ktoré 
majú dosah na životné prostredie. Hlavným 
cieľom procesu je zabezpečiť sprístupnenie 
veľkého množstva kvalitných a štandardizova-
ných priestorových informácií na úrovni spo-
ločentva európskych krajín, ako aj na úrov-
niach jednotlivých členských štátov.

Z vlastnej definície cieľa iniciatívy vyplý-
va, že medzi dôležité faktory v tomto procese 
patrí ustavičná aktualizácia, štandardizácia 
a prepojiteľnosť dát, čo je stále veľkou výzvou 
do budúcnosti. Nesúrodosť dát je dôsledkom 
multidisciplinárnych prístupov (rozličné sú 
napríklad v geografii, priestorovom plánova-
ní, architektúre a urbanizme, v rezortných 
odvetviach ako vodohospodárstvo, dopravná 
a technická infraštruktúra, životné prostre-
die a ochrana prírodných zdrojov a podob-
ne), ako aj rôznych legislatívnych podmienok 
v jednotlivých krajinách Európy. V prípade 
veľkých európskych sietí spolupráce a výsku-
mu, akou je aj projekt DANUrB, je potom 
vytváranie spoločnej infraštruktúry priesto-
rových dát veľkou výzvou, pretože minimálne 
v hraničných regiónoch dochádza k styku roz-
manitých grafických reprezentácií toho istého 
javu či elementu.

Geoinformatika vnáša do plánovacích pro-
cesov nový potenciál a je nevyhnutné, aby ar-
chitekti a urbanisti v rámci nej spolupracovali, 
využívali ju a vytvárali profesionálnu spät-
nú väzbu1. Architektúra a urbanizmus patria 

medzi profesie na popredných miestach, vy-
užívajúc a produkujúc priestorové informá-
cie. Je preto dôležité, aby aktívne vstupovali 
do procesu tvorby prostredia a štandardizá-
cie priestorových aplikácií. Geografické in-
formačné systémy poskytujú profesionálom 
efektívnu bázu na správu dát a analýzy na 
území a zároveň umožňujú verejnosti aktívnu 
participáciu.

CharaktEristika GEOGraFiCkýCh  
inFOrmačnýCh sYstÉmOV
Geografia je v rozmanitých podobách súčas-
ťou nášho každodenného života. Geografické 
informačné systémy zhromažďujú, ukladajú, 
organizujú, analyzujú, manažujú a prezentu-
jú všetky typy geografických dát pre rozhodo-
vacie, tvorivé  a vyhodnocovacie procesy na 
území. Softvérové aplikácie umožňujú prácu 
s digitálnou mapou územia so vzájomným na-
pojením databáz na vlastné objekty definova-
né na mape. Geografický informačný systém 
tak ponúka konečnému používateľovi nielen 
možnosť nahradiť klasickú mapu so všetkými 
viazanými údajmi, ale poskytuje najmä mož-
nosť dynamickej práce s mapou.

Výhodou GIS je, že umožňuje jednoduchý 
prístup k širokému spektru geografických in-
formácií v ľahko zrozumiteľnom formáte, na 
základe ktorých môžu politici, samosprávy, 
plánovači, urbanisti a verejnosť odborne dis-
kutovať2. Erudované rozhodnutia na území si 
vyžadujú dostupnosť kvalitných priestorových 
informácií3. Produkcia dobrých priestorových 
informácií zasa adekvátny nástroj, schopný 
manažérskeho prístupu k dátam a umožňujú-
ci analýzy a vizualizácie vzťahov medzi rôzno-
rodými typmi dát pre následnú tvorbu nových 
priestorových informácií. Architektonické 
a urbanistické navrhovanie je multidiscipli-
nárny proces, ktorý je ovplyvnený kvalitou 
a flexibilitou zúčastnených partnerov. Kľúčo-
vými v tomto procese sú aktuálne a dostupné 

priestorové dáta, tzv. Spatial Data Infrastruc-
tures (SDI). Tradičné územné plánovanie 
a urbanistické navrhovanie sa donedávna väč-
šinou spracúvalo na základe papierových pod-
kladov. Je všeobecne známe, aké je náročné  
pracovať s papierovými mapami a podkladmi4. 
Nové informačné a komunikačné technológie 
a globálny sieťový systém otvárajú nové mož-
nosti koordinácii a spolupráci bez geografic-
kých obmedzení. Umiestnenie takýchto sys-
témov na internet a doplnenie o interaktívne 
tvorivé a komunikačné nástroje podporuje 
ľudské priestorové poznanie a verejnú partici-
páciu na územnoplánovacích procesoch.

Geografické údaje sa môžu v GIS organizo-
vať dvoma základnými modelmi údajov – vek-
torovým a rastrovým. Táto reprezentácia sa 
následne odráža i v možnostiach spracovania, 
uloženia, analyzovania a prezentovania údajov: 
Vektorový model údajov odráža reálne objek-
ty ako výplň priestoru troch základných typov 
prvkov v zvolenom súradnicovom systéme:
•	 Body – bodový prvok – charakterizovaný 

súradnicami v priestore (stožiar VN, vrchol 
a pod.).

•	 Línie – líniový prvok – usporiadaný súbor 
zreťazených súradníc (vodný tok, infra-
štruktúra a pod.).

•	 Polygóny – plošný prvok – uzatvorený obra-
zec, ktorého obvod tvorí množina usporia-
daných súradníc (sídlo, les a pod.).

Rastrový model údajov je charakterizovaný 
množinou bodov rovnakej veľkosti, pravidel-
ne usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch, po-
dobne ako akýkoľvek iný obrázok v počítači. 
Presnosť daného modelu je daná rozlíšením 
rastra.

V GIS je veľa používateľských nástrojov 
pre prácu s vektorovými a rastrovými údajmi, 
ktoré ich umožňujú rôznymi spôsobmi a me-
tódami ďalej podrobne spracúvať a analyzo-
vať. Základom každého GIS je digitálna mapa. 
Tá je nástrojom a potenciálnym nositeľom 

1  štruktúra digitálnej platformy projektu 
DANUrB, GiS dáta budú integrované v rámci 
tejto platformy a budú vizualizovať výsledky 
výskumu pre verejnosť. Zdroj: danUrB, 201817

2  Vrstvy základných údajov projektu 
DANUrB Zdroj: danUrB, 201817

3  Vrstvy GiS charakterizujúce priestorové javy 
Zdroj: http://www.falmouthmass.us/198/Geographic-
information-system-Gis. dostupné online 2/2018
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mnohých štruktúrovaných informácií. Pre 
priestorové javy je charakteristické členenie 
na tematické oblasti, tzv. vrstvy (→ 2, 3). Kaž-
dá zobraziteľná téma je definovaná ako súbor 
prvkov daného typu so spoločným atribútom 
(lesy, sídla, vodné toky, cesty atď.). Názorne 
si tieto vrstvy možno predstaviť ako na sebe 
vrstvené priesvitky.

Každý GIS musí obsahovať základnú vrst-
vu, na ktorej sa georeferencujú následné 
vrstvy. Na používateľovi zostáva, s ktorou 
vrstvou chce pracovať, ktoré chce mať zobra-
zené a ktoré nečinné. Informácie vo vrstvách 
sú metadatabázované rôzne zadefinovanými 
voliteľnými atribútmi. Geopriestorové infor-
mácie možno následne analyzovať podľa typu 
zvoleného atribútu. Takýto systém ponúka 
nielen klasické možnosti otázok pomocou 
databázy či grafiky na vektorové i rastrové 
témy. Okrem analytických nástrojov na otáz-
ky „čo?“, „kde?“ a „kedy?“ skúma GIS aj otáz-
ku „čo keď?“ pomocou analýzy vhodnosti5. 
GIS ponúka schopnosť geografického modelo-
vania a analýzy aj na úplne nové témy, vytvo-
rené na základe kombinovaných výberov z pô-
vodných grafických vrstiev. Údaje o využívaní 
územia  a mestských, resp. zonálnych funkcií 
v GIS sa môžu použiť na to, aby ukázali, ako 
a kde sa pozemky používajú v rámci komuni-
ty, susedstva, resp. sídla. Modelovacie schop-
nosti GIS sú na tento účel obzvlášť cenné, 
pretože môžu rýchlo a ľahko zobraziť alterna-
tívne scenáre vývoja, čo umožňuje rozhodo-
vacím a plánovacím aktérom na území  vidieť  
vplyv ich rozhodnutí5.
Z pohľadu práce so systémom sa rozlišujú tri 
základné parametre GIS:
•	 Geodatabázový – keďže GIS je 

štruktúrovanou geografickou databázou 
o Zemi, informačným systémom pre 
geografiu a georeferencované priestorové 
informácie.

•	 Geovizualizačný – keďže zahŕňa 
interaktívne mapy, 3D scény, vizualizácie, 
diagramy a tabuľky zobrazujúce 
štvorrozmerné informácie v priestore 
a v konkrétnom čase.

•	 Geomodelovací – keďže pomocou 
nástrojov a analytických funkcií vygeneruje 
z existujúcich dát nové dáta.

•	 Z voľne dostupných GIS možno spomenúť: 
GRASS GIS, gvSIG, ILWIS (Integrated Land 
and Water Information System), JUMP 
GIS/OpenJUMP [(Open) Java Unified 
Mapping Platform], MapWindow GIS, 
Quantum GIS (QGIS), SAGA GIS (System 
for Automated Geoscientific Analysis) a iné.

Medzi významné komerčné GIS aplikácie 
patria: produkty ESRI – ArcGIS, ArcView, 
ArcSDE, ArcIMS, ArcWeb služby a ArcGIS 
server; produkty Autodesku – Map 3D, Topo-
base, MapGuide; produkty Bentley Systems 

– Bentley Map a Bentley Map View; MapInfo 
Professional; produkty Intergraph – G/Tech-
nology, GeoMedia, GeoMedia Professional, 
GeoMedia WebMap a iné.

V posledných rokoch sa začali výrazne 
uplatňovať tzv. podnikové GIS (Enterprise 
GIS), ktoré sú schopné podporovať obrovské 
množstvo súbežných operácií, sú v súlade 
s OGC (Open Geospatial Consortium) štan-
dardmi a umožňujú rozširovanie funkcionalít 
na základe požiadaviek používateľov6.

Takisto sa výraznejšie uplatňujú  web GIS 
aplikácie, ktoré spájajú potenciály GIS systé-
mov a celosvetovej digitálnej siete. Web GIS 
tak sprístupňujú technológie a metodiku geo-
dizajnu, rezortných systémov a nástrojov na 
analýzu a vyhodnocovanie urbanistických 
aktivít na území pre širokú verejnosť. V pod-
state môžu predstavovať perspektívu pre zjed-
notenie územných údajov a plánov, a to tak 
v 2D (zatiaľ prioritne), ako aj v 3D zobrazení. 
Na Slovensku existuje niekoľko zaujímavých 
projektov v oblasti web GIS aplikácií. Medzi 

špičku v priestorovom a územnom plánovaní 
u nás patrí Inštitút priestorového plánovania, 
n. o., ktorý spolu so spoločnosťou  AUREX, 
s. r. o., vytvoril zaujímavé web GIS priestoro-
vé aplikácie7.

V rámci jednotlivých samospráv sa uplat-
ňuje GISPLAN, ktorý sa poskytuje ako we-
bová služba, umožňuje prístup k územným 
informáciám bez potreby špeciálneho HW 
a SW a patrí medzi najlepšie webové GIS rie-
šenia u nás. Niektoré samosprávy si vytvárajú 
web GIS aplikácie samostatne. Zjednocujúcu 
metodiku poskytuje Enviroportál8, ktorého 
obsah sa postupne presmerúva na  INSPIRE 

– Národnú infraštruktúru priestorových infor-
mácií v Slovenskej republike9. Legislatívne je 
organizácia priestorových informácií vyme-
dzená zákonom o NIPI10, situácia pri zjedno-
covaní geoinformácií a podkladov pre územ-
noplánovacie aktivity by však mohla byť lepšia 
pri systematickej politickej podpore.

lEGislatÍVnY rámEC 
inFraŠtruktúrY PriEstOrOVýCh 
inFOrmáCiÍ na slOVEnsku
Smerný rámec pre prácu s priestorovými 
informáciami predstavuje v Európe INSPI-
RE (Infrastructure for Spatial Information 
in Europe), ktorý definuje efektívnosť zbe-
ru informácií, možnosť ich kombinovania, 
zdieľania a dostupnosti. Transpozícia po-
vinností vychádzajúcich z tejto smernice je 
zabezpečená prijatím samostatného zákona 
v slovenskom právnom poriadku, konkrét-
ne zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infra-
štruktúre pre priestorové informácie (zákon 
o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 2010. 
Ten okrem iného definuje zoznam povinných 
osôb, ktoré majú na Slovensku povinnosť zú-
častňovať sa na procese vytvárania a prevádz-
kovania národnej infraštruktúry pre priesto-
rové informácie a sú povinné zhromažďovať, 
uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej 

4  štruktúra regiónov projektu DANUrB.
Zdroj: danUrB, 201717
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zložky. Usmerňuje sa tým u nás regulácia 
Európskej únie o metadátach a technických 
požiadavkách na vytvorenie a údržbu týchto 
metaúdajov. V Slovenskej republike bola úlo-
ha gestora smernice INSPIRE zadaná uznese-
ním vlády SR č. 745 z 3. 10. 2007 Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky 
(MŽP SR). Výkonnou odbornou organizáciou, 
ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národ-
ného kontaktného bodu (NCP), je Slovenská 
agentúra životného prostredia (SAŽP), kto-
rá prevádzkuje slovenský INSPIRE – Národ-
nú infraštruktúru priestorových informácií 
v Slovenskej republike. Medzi najvýznam-
nejšie zdroje priestorových dát (SDI) na Slo-
vensku patrí Geoportál11, Register priestoro-
vých informácií12 a OpenStreetMap (OSM)13. 
Register priestorových informácií (RPI) bol 
k 1. 2. 2017 uvedený do operačnej prevádzky, 
ktorá má zabezpečiť naplnenie súvisiacich 
legislatívnych požiadaviek a vytvoriť priestor 
na zlepšenie prístupu k priestorovým údajom 
a súvisiacim službám prostredníctvom Infra-
štruktúry priestorových informácií v Sloven-
skej republike.

Operačná prevádzka RPI je ďalším dôle-
žitým momentom, ktorý prinesie nové po-
vinnosti pre tzv. povinné osoby, ako aj prí-
ležitosť pre dobrovoľných prispievateľov 
a používateľov tejto digitálnej priestorovej 
databázy.

Gis akO nástrOJ PrE 
PartiCiPatÍVnE PlánOVaniE
V posledných desaťročiach sa GIS celkom 
logicky začína uplatňovať aj ako nástroj na 
umožnenie občianskej participácie v územ-
noplánovacích procesoch. Tento pojem sa na-
zýva aj PGIS (Participation GIS) alebo GIS pre 
verejnú participáciu, ktorý je súborom metód 
a technológií sprostredkujúcich interaktívnu 
prezentáciu rôznych kombinácií geopriesto-
rových informácií, založených na problémovo 
orientovanom výbere.

Dôvodom zainteresovania verejnosti do 
plánovacích procesov na území je najmä 
umožniť verejnosti vyjadriť názory týkajúce 
sa budúceho rozvoja ich životného či pracov-
ného prostredia a zároveň umožniť profesij-
ným plánovačom a rozhodovacím orgánom 
od začiatku plánovacieho procesu sa s nimi 
oboznámiť a vziať ich do úvahy. V širšom 
zmysle participácia môže napomôcť rozho-
dovacím orgánom pochopiť komplexnosť 

lokálnych problémov na území. Využitie vý-
sledkov participácie by malo byť vopred jasne 
zadefinované.

Prostredníctvom participácie sa môžu všet-
ci ľudia bez rodovej, vekovej, majetkovej či 
akejkoľvek inej diskriminácie zapojiť do spo-
luurčovania toho, akým spôsobom sa budú 
odovzdávať informácie, stanovené ciele a pri-
ority či alokovať verejné prostriedky. Parti-
cipatívny GIS  je metóda získavania geogra-
fických informácií, ich správy a práce s nimi, 
ktorá poskytuje aj znevýhodneným skupinám 
v spoločnosti informácie a znalosti o pries-
torových javoch v ich komunite14. Táto tech-
nológia bola reakciou na ohlasy kritikov GIS, 
ktorí argumentovali, že geografické informač-
né systémy sú súčasťou moderného kolonia-
lizmu, keďže sú dostupné len elitám, ktoré sú 
pri moci, a to predovšetkým z dôvodu vyso-
kej nákladovosti na technológie a informácie. 
Počiatky PGIS (participatívneho GIS) mô-
žeme hľadať na konci deväťdesiatych rokov 
20. storočia ako reakciu na kritiku tradičných 
GIS, ktorá prezentovala GIS ako nástroj kon-
troly a technologickej nadradenosti, vyvinu-
tý a z veľkej miery využívaný v štátnej alebo 
akademickej sfére v Európe a Severnej Ame-
rike. PGIS a aj PPGIS sú veľmi podobné metó-
dy, ktoré vznikli kombináciou participačných 
metód a geoinformačných technológií. Hlav-
ným cieľom je demokratizácia priestorových 
informácií, ako aj integrácia miestnych pries-
torových znalostí do expertných dát. Jednou 
z hlavných úloh PGIS je už spomínaná integ-
rácia priestorových informácií jednotlivých 
komunít, ktoré nie sú v Kartézskom súrad-
nicovom systéme. S takými informáciami má 
tradičné GIS väčšinou problémy. Priestorová 
organizácia mnohých kultúr nie je postavená 
na západnom systéme x, y, z; prípadne na GIS 
formáte bod, línia a polygón, ale priestorové 
informácie sú často oveľa komplikovanejšie, 
obsahujú mentálne mapy, priestorové vzťahy 
a aj ďalšie informácie prenášané predovšet-
kým ústnou formou. Participatívny GIS sa 
najčastejšie využíva v rozvojových krajinách, 
najmä na africkom kontinente14.

Ako informačne najbohatšie a najvyužiteľ-
nejšie PGIS sa ukázali 3D modely vytvorené 
na báze GIS, ktoré kombinujú geoinformačné 
a analytické schopnosti GIS s modelovacími, 
vizualizačnými a interaktívnymi nástrojmi, 
vhodnými pre verejnú participáciu. S adek-
vátnou technológiou, metódami a nástrojmi 
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sa tak vytvára interaktívne digitálne prostre-
die, ktoré poskytuje veľmi presné a aktuálne 
podklady, je dobre čitateľné pre odborníkov 
i laikov a sprostredkúva štvordimenzionálnu 
informáciu o existujúcich, resp. navrhova-
ných priestorových štruktúrach. Štvrtá dimen-
zia, čas, sa tu vníma prostredníctvom neustá-
lej aktualizácie digitálnych podkladov, ako aj 
automatickou tvorbou databáz priestorových 
štruktúr k určitému obdobiu.

Trojdimenzionálny digitálny model mesta 
je výslednou aplikáciou metodológie, ktorá 
sa už výrazne prelína s profesiou a potrebami 
architekta a urbanistu. Integruje predchádza-
júce technológie spolu so všetkými druhmi 
2D geodatabáz a mapových podkladov (napr. 
katastrálnych, technických máp, územného 
plánu a pod.). Digitálny model mesta predsta-
vuje najrealistickejší a najaktuálnejší nástroj 
pre územnoplánovací proces a tvorbu pries-
torových štruktúr4. Je to naozaj flexibilný 

a interaktívny digitálny model, ktorý takisto 
umožňuje okamžité overenie navrhovanej 
stavby, resp. urbanistickej štruktúry v reál-
nej situácii. Priekopníkmi tejto metodológie 
u nás sú Eurosense Slovakia spolu s Geodis 
Slovakia, ktoré produkujú maximálne presné 
geopriestorové informácie Slovenska pravi-
delným leteckým snímkovaním.

aPlikáCia GEOGraFiCkýCh 
inFOrmačnýCh sYstÉmOV 
V PrOJEktE danurb
Riešené územie pozdĺž Dunaja sa z praktic-
kých dôvodov rozčlenilo na niekoľko na seba 
nadväzujúcich regiónov v jednotlivých part-
nerských krajinách pre optimalizáciu získa-
vania priestorových informácií a tvorbu GIS 
(→ 4). Na projektové účely sa používa voľne 
dostupný Quantum GIS alebo v skratke QGIS 
s aplikáciou na centrálnom serveri. Partne-
ri projektu v prvej fáze tvorby GIS databáz 

skúmajú dostupnosť základných dát v svojej 
krajine a vytvárajú základný databázový mo-
del pre svoj špecifikovaný región.

Dostupnosť a štandardizácia priestoro-
vých databáz je, ako sa už spomenulo v úvo-
de, v každej krajine na inej úrovni, čo môže 
následne spôsobiť problémy pri zjednocovaní 
dát do priestorového databázového systému. 
Paralelne s tvorbou základných databáz pre-
bieha tvorba špeciálnych databáz hmotného 
a nehmotného kultúrneho dedičstva pozdĺž 
Dunaja na základe definovaných skupín kul-
túrneho dedičstva, ktoré možno valorizovať 
(→ 5,6). V rámci úvodných fáz projektu part-
neri špecifikovali štyri typy takýchto skupín:
1. dedičstvo kultúrnej a prírodnej krajiny 

formovanej Dunajom;
2. dedičstvo architektúry a umenia;
3. dedičstvo definované ekonómiou pri 

Dunaji;

•	 pps stakeholders  
(further) regions,  
municipalities

•	 2 kinds of datasheets
•	 stakeholder, heritage 

datasheet, project

5  Schéma tvorby základných a nových 
dát projektu. Zdroj: danUrB, 201717

6  Schéma tvorby základných a nových 
dát projektu. Zdroj: danUrB, 201717

available data

mapping of data in GiS integrating  
existing databases

systemizing base data

mapping of already  
valorized heritage

Collecting common data

datasheets

basE data 
basic and generic data

datasheet and matrix

research of heritage values
COmmOn nEW data

thematized data

autOmatiC basE

struCturE OF sPaCial data in qGis

COmmOn nEW data

manual basE

tU Wien, 
pps whole 
danUrB region

pps regions, 
municipalities

ALFA_2_18 VIOLET.indd   46 25/10/18   12:42



alFa 2 / 2018 47

GEOGraFiCký inFOrmačný sYstÉm akO maPOVaCÍ a PrEZEntačný nástrOJ PrOJEktu danurb

4. dedičstvo definované sociálnymi a kultúr-
nymi vzťahmi pozdĺž Dunaja.

Datasheets alebo dáta s údajmi slúžia na 
zhromažďovanie položiek hmotného a ne-
hmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú 
v súčasnosti podhodnotené alebo nevyužité 
a pravdepodobne majú potenciál byť valorizo-
vané počas projektu alebo po ňom. Skúmajú 
najmä tie položky kultúrneho dedičstva, kto-
ré majú dobre definovaný vzťah k Dunaju, či 
už priestorový, alebo emocionálny, a v súčas-
nosti sú podhodnotené alebo ktoré majú po-
tenciál ovplyvniť oblasti priľahlé k rieke alebo 
blízkosť rieky ich môže vylepšiť, a napokon 
tie hmotné a nehmotné položky, ktoré sú dô-
ležité vo vzťahu k rieke.

Tieto údaje spolu s vytváranou databázou 
kultúrnych stakeholderov vytvárajú pod-
klad pre novú geodatabázovú štruktúru pro-
jektu DANUrB a následne pre špecifikáciu 

rozvojových  potenciálov a tvorbu Dunajskej 
kultúrnej promenády.

Datasheets alebo dáta s údajmi kultúrneho 
dedičstva a kultúrnych stakeholderov pozdĺž 
Dunaja boli špeciálne vyvinuté v rámci projek-
tu DANUrB (→ 7). Partneri projektu ich vypĺ-
ňajú pre svoje regióny a sídla. Excelové súbo-
ry s kolektivizáciou dát pre jednotlivé sídla sa 
transformujú cez csv formát do QGIS a budú 
tvoriť zdrojovú databázu nových geopriesto-
rových informácií o územných hodnotách kul-
túrneho dedičstva.

Ústredným motívom aktivít projektu 
DANUrB je pochopenie špecifického kul-
túrneho dedičstva a kultúrnych prepojení 
spoločenstiev pozdĺž Dunaja a naznačenie 
stratégie ich rozvoja. Z toho dôvodu sú pre 
tvorbu miestnych kultúrnych ekosystémov 
a kultúrnej siete kľúčovými partnermi rôz-
ni zainteresovaní účastníci na území, ako sú 
občianske mimovládne organizácie, miestne 

name of heritage: Cemetery in komárno

Geographical position: 47.763237, 18.114972

location: Cintorínsky rad,, komárno, slovakia

thematic research cluster: Heritage of art and architecture

dominant character: tangible / intangible

scale: plot

Category: place

Ownership: church

type of protection: legally not protected, only parts - tombs, 
tombstones protected

Present use: other

historical use(s): other

description of the heri-
tage: 

the main City Cemetery present both tangible and intangible 
cultural heritage values, it contains many valuable tombs, tombsto-
nes, crosses and crypts with high architectural and art values, for 
example of Jókai family,Csetke family, etc. its rich vegetation creates 
important green island in urban environment. 

7  Dátový súbor pre cintorín v Komárne. 
Zdroj: katarína kristiánová,  dátový list 1/201817

Geographical / regional scale 
regional planning scale

micro regional scale
urban planning scale

urban design scale 
urban design and architecture

the whole project area as a continuous natural  
and urban landscape (landscape character)

settlements with their vicinity and catchment area  
(urban character) 

urban environment with a perceivable space  
(architectural character)

M 1:20.000 M 1:5 000 – 1.000 M 1:5 000 – 1.500

definitions of zones of interest decided after regional pilot studies 

8  Schéma priestorových úrovní územných 
priemetov výskumu. Zdroj: danUrB, 201717
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9  Analýzy územnej infraštruktúry na regionálnej 
úrovni, región od Bratislavy po štúrovo 
spracovala nina Chochrunová, QGis, 2018

10  Analýzy prírodných podmienok na regionálnej 
úrovni, región od Bratislavy po štúrovo 
spracovala nina Chochrunová, QGis, 2018
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samosprávy, podnikatelia, vlastníci, záuj-
mové združenia a občania. Súčasťou aktivít 
projektu je prieskum a oslovenie možných 
aktérov na území a načrtnutie ich vplyvu na 
rozvojový potenciál špecifického kultúrneho 
dedičstva pozdĺž Dunaja. Dokumentácia ur-
banisticko-historického výskumu vychádza 
z poznatkov individuálnych architektonicko-
historických, umelecko-historických a arche-
ologických výskumov jednotlivých objektov15. 
V metodike výskumu sa sledujú nielen aspek-
ty identifikácie hodnôt architektonického kul-
túrneho dedičstva, ale aj aspekty identifikácie 
a valorizácie hodnôt zelenej infraštruktúry16. 
Stratégia kategorizácie kultúrneho dedičstva 
vychádza z troch základných úrovní územ-
ných priemetov výskumu, ku ktorým patrí re-
gionálna, sídelná a vnútrosídelná alebo lokál-
na úroveň (→ 8).

V rámci regionálnej úrovne sa stratégia 
orientuje na celý región projektu pozdĺž Du-
naja ako súvislú prírodnú a kultúrnu krajinu 
podrobnejšie členenú na jednotlivé partner-
ské regióny, v ktorých sa budú vypĺňať tzv. 
GIS base dáta. Base dáta alebo základné údaje 
tu predstavujú reliéf krajiny, prírodné a kra-
jinné prvky, vodu a vodné toky, infraštruk-
túru vrátane cestnej, železničnej a cyklistic-
kej siete, sídla, budovy a pod. GIS analýzy na 
tejto úrovni môžu aplikovať analýzu oslnenia 
a zatienenia v krajine, prírodné chránené úze-
mia a lokality, vyhliadky a turistické atrakcie, 
využitie krajiny, splavnenie vodných tokov, 
ohrozenia a ochranu (napr. pred záplavami), 
sociodemografické a turistické analýzy regió-
nu a pod. (→ 9, 10).

Mikroregionálna alebo sídelná úroveň sa 
sústreďuje na analýzy a koncepty rozvoja sí-
del pozdĺž Dunaja vrátane ich okolia a regi-
onálnych prepojení. Projekt sa zameriava na 
stredné a malé mestá, nie na hlavné mestá 
a veľkomestá na Dunaji. Riečny veľtok tvo-
rí prirodzenú hranicu, v súčasnosti aj štátne 

hranice, ktoré však v historickom vývoji pre-
chádzali výraznými zmenami spoločensko-
politického a mocenského usporiadania. Dô-
sledkom takéhoto vývoja sú časté mestské 
dvojičky, twin cities, ktoré rozdeľuje Dunaj 
a štátna hranica a  v minulosti patrili konšti-
tučne do jedného celku. GIS dáta na sídelnej 
úrovni tvoria najmä sídla, intravilán a extra-
vilán, infraštruktúra, zeleň, hranice historic-
kých jadier, pamiatkové zóny, budovy, verej-
né priestory, nábrežia, prístavy a pod. GIS 
analýzy na sídelnej úrovni môžu aplikovať 
analýzu oslnenia  a zatienenia v zastavanej 
štruktúre (v prípade, že sa aplikuje 3D model 
sídelnej štruktúry), analýzy potenciálov neza-
stavaných plôch, analýzy infraštruktúry (napr. 
parkovania, cyklistických a peších trás), ana-
lýzy územného plánu a pod. (→ 11, 12).

Vnútrosídelná štruktúra GIS dát detailnej-
šie špecifikuje funkčné využitie urbanistic-
kých priestorov, vymedzuje ochranné pás-
ma, potenciálne rozvojové plochy, kultúrne 
pamiatky, kultúrne  aktivity a aktérov a pod. 
(→ 13).

Na všetkých úrovniach sa v základných dá-
tach aplikujú nové dáta integráciou špeciálne 
zadefinovaných dátových zdrojov pre rôzne 
kategórie hmotného a nehmotného kultúr-
neho dedičstva a stakeholderov – aktérov na 
území do GIS databázy.

ZáVEr
Dokumentácia a prezentácia údajov o vedec-
kých a geopriestorových referenciách pro-
jektu DANUrB17 bude zhromaždená na kom-
plexnej mape GIS, kde budú viditeľné všetky 
prepojenia medzi kultúrnymi inštitúciami 
a ich vzťah s priestorovým systémom  osídle-
nia vrátane kultúrneho dedičstva. Cieľovými 
skupinami regiónu sú občania a zaintereso-
vané strany,  ktoré môžu byť cielene oslovené 
prostredníctvom stratégií priestorového plá-
novania. Samotný komunikačný proces medzi 

zainteresovanými aktérmi na území má veľký 
význam a bude podporovaný strategickými 
vizuálnymi metódami, ktoré sú založené na 
GIS. Vytvorená GIS databáza bude slúžiť ako 
nástroj na zhromažďovanie a organizovanie 
údajov z projektu DANUrB, ako nástroj pre 
priestorový systém Dunajskej kultúrnej pro-
menády, ktorá spája všetky vrstvy priestoro-
vých, kultúrnych a sociálno-ekonomických 
aspektov. Analytický mapujúci výstup bude 
definovať potenciály a možnosti v priestorovej 
logike na Dunajskej kultúrnej promenáde.

Základnými metódami sú spoločné prie-
skumy, rozvinuté priestorové koncepcie 
a nové návrhy alebo reorganizácia funkcií, 
založené na spoločných dialógoch. Digitálne 
simulované intervencie v reálnom priestore 
sú užitočnými podpornými nástrojmi pre tie-
to dialógy. Výskumné inštitúcie a univerzitní 
partneri projektu môžu ďalej využiť vytvore-
né geopriestorové  poznatky v podunajskej 
oblasti vo svojich vzdelávacích alebo ďalších 
výskumných aktivitách.

Autorka článku doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. 
je v projekte DANUrB projektová manažérka 
a  zodpovedá za tvorbu QGIS databáz pre 
slovenský región a Ing. arch. Nina Chochrunová 
je doktorandka FA STU a zaoberá sa témou 
Dynamika urbanizácie – stratégie tvorby 
obývateľných sídel, ktorá je vo väzbe na 
problematiku DANUrB.
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11  Analýzy územia na sídelnej úrovni, štúrovo 
spracovala nina Chochrunová, QGis, 2018

12  Analýzy územia na sídelnej úrovni, Komárno 
spracovala nina Chochrunová, QGis, 2018

13  Analýzy územia vrátane pamiatkovej ochrany 
a urbanistických štruktúr na úrovni zóny, 
Komárno. spracovala nina Chochrunová, QGis, 2018
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