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- Súčasné Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vznikli po rozdelení Československa 
v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. 

- Podnik hospodári na výmere viac než 65 000 ha lesnej pôdy s ročnou 
ťažbou cca 200 000 m3.

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
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História GIS vo VLMHistória GIS vo VLM

- Prvá verzia GIS vo VLM už pred viac než 
15 rokmi

- Prvý lesnícky GIS v Slovenskej republike
- Zvyšujúce sa nároky používateľov a nové 

technológie si vyžiadali prechod na 
novú generáciu systému

- Množstvo technologických a funkčných 
inovácií

- Aplikácia sa neustále rozvíja hlavne 
vďaka jej používateľom
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Mapový portál VLMMapový portál VLM

- Obsahovo a funkčne bohaté webové GIS 
riešenie

- Prístupný pre všetkých zamestnancov VLM

- Množstvo technologických a funkčných inovácií

- Interoperabilita s ostatnými subsystémami VLM
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Bohatá funkčnosťBohatá funkčnosť

- Štandardné funkcie webového GIS
- Geoprocesingové nástroje
- Pokročilé editačné funkcie
- Možnosť tvorby mapových kompozícií
- Rôzne možnosti tvorby tlačových výstupov
- a iné...
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Editácia priestorových dátEditácia priestorových dát
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Panorama – zobrazenie 360° snímokPanorama – zobrazenie 360° snímok
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Dátová základňaDátová základňa

- Lesné hospodárstvo

- Civilný a vojenský kataster

- Poľovníctvo

- Protipožiarna ochrana

- Ortofotosnímky

- Satelitné snímky

- atď...
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Družicové snímky SENTINELDružicové snímky SENTINEL

- Zobrazenie snímok v pravých 
farbách (RGB)

- Vegetačné a vlhkostné indexy 
(NDVI, NDMI,...)

- Podpora zobrazenia historických 
dát
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InteroperabilitaInteroperabilita

- Zobrazenie dát z evidencie 
vyťaženého dreva

- Zobrazenie informácií o 
vykonaných hospodárskych 
opatreniach na porastoch
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Prínosy pre lesníkaPrínosy pre lesníka

 Dynamické dáta - aktuálnosť dát v reálnom čase

 Všetky dáta merané v teréne sú georeferencované

 Tvorba dynamických vrstiev

 Jednoduchá tvorba plánov pestovných a ťažbových činností

 Vytváranie podkladov pre tvorbu Programu starostlivosti o les

 Reporty výsledkov geoprocesingových operácii do MS EXCEL

 Zdieľanie a okamžitá výmena dát na rôznych stupňoch riadenia
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Zhrnutie a záverZhrnutie a záver

- Geografický informačný systém pomáha 
zamestnancom VLM pri každodennej práci

- Systém je pravidelne obohacovaný o nové 
údaje podľa potrieb zamestnancov

- VLM sa pri rozvoji GIS snaží vždy držať krok s 
najnovšími technológiami

- V súčasnosti v spolupráci s firmou YMS, a. s. 
pripravujeme offline riešenie GIS



Ďakujem za pozornosť

Mgr. Miroslav Čongrády, Vojenské lesy a majetky, š.p.

Ing. Peter Bobáľ, Ph.D., YMS, a.s.


