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1. Úvod 

V současné době je trendem v GIS ukládat prostorová data z jednoduchých složkových struktur do struktury 

prostorové databáze. Použitím prostorové databáze se zajistí efektivní uložení a správa dat. Pomocí relačního 

principu databáze mohou být odstraněny duplicity v datech, pomocí topologických pravidel je možné nalézt 

chyby v prostorové složce geodat. Proto je výhodné ukládat data do prostorové databáze. 

Cílem této práce je překonvertovat složkové úložiště souborů typu shapefile, obsahující geologická data, ve 

funkční geologicky zaměřenou prostorovou databázi. 

2. Původní struktura GeoČR500 

Základním zdrojem dat je digitální Atlas map České republiky GeoČR500, ze kterého byla prostorová databáze 

GeoČR500 vytvořena. Na vzniku této aplikace se podílela řada státních i soukromých firem zabývajících se 

problematikou GIS v čele se Zeměměřickým úřadem, Českým Geologickým Ústavem Praha a ArcData Praha. 

Atlas obsahuje deset map s geologickou tématikou a několik dalších, které obsahují krajinný pokryv ČR. 

Původní aplikace je rozdělena do dvou částí: 

1. Klientská aplikace pro prohlížení map. 

Klient je vytvořen v prostředí HTML. Aplikace dovoluje zobrazit náhled všech map v internetovém 

prohlížeči. Mapy jsou zde zobrazovány v rastrovém formátu, konkrétně pak ve formátu .jpg, který je tvořen 

ztrátovým algoritmem komprese rastrových dat. Toto zobrazení slouží pouze pro náhled map, nikoliv pak pro 

získání informací o jednotlivých objektech. Ke každé mapě je zde připojen textový popis jejího vzniku a 

další potřebné údaje (účel mapy, autor, atd.). Jedná se vlastně o formu metadat map. 

"Metadata" map jsou zde také reprezentována formou odkazu "Popis map" v hlavním menu klienta. Zde jsou 

obsaženy informace o sloupcích atributových tabulek map obsažených v druhé části aplikace v podobě 

souborů ve formátu shapefile. 

Obrázek 1. Náhled původní radiometrické mapy z atlasu GeoČR 
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2. Datová část 

Tato část je reprezentována složkou "Data", ve které jsou uložena mapová data ve vektorovém formátu 

shapefile. Složka obsahuje tři podsložky: 

• Geograf 

Obsahuje data v geografickém souřadnicovém systému, pravděpodobně ve WGS-84 (souřadnice φ, λ).1 

• S42 

Obsahuje data v souřadnicovém systému S42. 

• JTSK 

Obsahuje data v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Každá tato podsložka obsahuje celkem 29 shapefilů. Podsložky JTSK a S42 navíc obsahují rastrové podoby 

několika map. 

Druhou složkou je složka "Setup", ve které je obsažen instalační soubor programu ArcExplorer. Program 

ArcExplorer je volně šiřitelný, převážně prostřednictvím internetu. Slouží především pro prohlížení dat ve 

formátu shapefile a provádění základních operací a dotazů nad těmito daty. Pro tento program jsou ve složce 

"Data" uloženy projektové soubory pro prohlížení dat (koncovka *.aep) pro každý výše zmíněný 

souřadnicový systém. 

Jak je uvedeno výše, atlas obsahuje deset map složených celkem z 29 shapefilů. Počet shapefilů, ze kterých se 

každá mapa skládá, závisí na konkrétní mapě. Přehled těchto map a k nim vztažených vrstev je uveden v 

Tabulce 1. 

Tabulka 1. Tabulka 1. Složení jednotlivých map 
 

Mapa 
 

Vrstvy (shapefile, rastr) 

Geologická mapa GeologickáMapa, Zlomy 

Radiometrická mapa RadiometrickaMapa, IzolinieRadiace 
 

                                                           
1Přesný název a parametry souřadnicového systému nejsou v popisu dat uvedeny. 
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Geomagnetická mapa GeomagnetickaMapa, IzolinieMagnetickehoPole 

Gravimetrická mapa mapa v rastrové podobě 

Mapa minerálních vod OblastiVyskytuMineralnichVod, MineralniPrameny, 

LokalniTypyMineralnichVod, Geoizotermy, 

HydrogeologickePodklady 

Mapa radonového rizika RadonoveRiziko, RadonoveRizikoKat1, 

RadonoveRizikoKat2, RadonoveRizikoKat2 

Metalogenetická mapa MetalogenetickaLoziska, Rajony 

Digitální výškopis mapa v rastrové podobě 

Mapa krajinného pokryvu cz_kraj 

Družicová mapa mapa v rastrové podobě 

Topografická mapa silnice, vod_pl, vod_tok, baziny, sidlap, sidlab, okresy, 

kraje60, kraje00, zemsit, kladzm50 

V datech z digitálního atlasu jsou dále obsaženy vrstvy obsahující pouze měřítka příslušných hodnot v 

jednotlivých mapách (obsahují koncovku "_leg"). Jedná se například o měřítko intenzity radiace v případě 

radiometrické mapy nebo měřítko intenzity geomagnetického pole v případě geomatgnetické mapy. Tato 

měřítka lze v databázi vytvořit nad každou vrstvou použitím symbologie a proto byly tyto vrstvy z databáze 

vyjmuty. 

Obrázek 2. Původní struktura uložení dat 

 

3. Nová struktura GeoČR500 

Vytvoření geodatabáze obsahující geologická data je hlavním úkolem této semestrální práce. Možná struktura 

geodatabáze je následující: 

• Goedatabáze (File geodatabase, Personal geodatabase). 

• Dataset (Feature dataset, Raster dataset). 

• Vrstvy (Feature class). 

• Relační vztahy (Relationship class). 

• Topologie vrstev (Topology). 

• a další. 

Pro tvorbu geodatabáze existuje mnoho nástrojů. Pro naše účely bylo vybráno prostředí vyvinuté firmou ESRI, 

konkrétně pak ArcGIS s licencí ArcIfo. Všechny kroky byly prováděny pomocí klienta ArcCatalog. 
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Obrázek 3. Struktura nově vytvořené geodatabáze GeoČR500 

 

3.1. Tvorba geodatabáze 

Prostředí ArcGIS 9.3, které bylo použito pro tvorbu databáze, umožňuje tvorbu "single user" databází [1]: 

1. File Geodatabase 

Jedná se o souborové uložení dat. Každý dataset je ukládán jako soubor o maximální velikosti 1 TB. 

2. Personal Geodatabase 

Data jsou ukládána v databázi Microsoft Access, která má limitní velikost 2 GB. 

Při volbě typu "single user" geodatabáze byla brána v úvahu obsáhlost jednotlivých vrstev a nutnost uložení 

rastrových dat ve vysoké kvalitě, z čehož vyplývá zvýšení nároku na maximální velikost geodatabáze. Z tohoto 

důvodu byla zvolen formát "File geodatabase". 

Dalším, již výše zmíněným předpokladem, je ukládání jak vektorových dat ve formátu shapefile, tak dat 

rastrových. V geodatabázi byly v závislosti na typu vrstev (shapefilů) vytvořeny dva feature datasety: 

• GeologickePrvky 

Tento feature dataset obsahuje celkem 17 vrstev zabývajících se geologií, hydrogeologií a dalšími podobně 

zaměřenými tématy z oblasti České republiky. Tyto shapefily jsou základem geologických map uvedených v 

tabulce 1. Vrstvy mají původ v analogových mapách. Do digitální podoby byly převedeny pomocí 

vektorizace. Správcem map i vrstev je Český geologický úřad. Dále bylo pracováno pouze s těmito daty 

(tvorba a oprava topologie, ...), viz dále. 

• PodkladovePrvky 

Tento feature dataset obsahuje prvky týkající se topografie a geografie České republiky. Celkem obsahuje 11 

topograficky a geograficky zaměřených vrstev (např. silnice, vodní toky a plochy, atd.). Původ těchto vrstev 

je v databázi ArcČR500, kterou spravuje společnost ArcData ČR. S tímto datasetem nebylo pracováno, 

protože databáze ArcČR je samostatný produkt a její struktura a topologická pravidla jsou záležitostí správní 

společnosti. 

Pro uložení rastrových map do geodatabáze byl vytvořen "raster catalog" RastroveMapy, který podporuje 

ukládání rastrových dat do geodatabáze. Ovšem jednou nevýhodou takto uložených rastrů je jejich velmi 

komplikované prohlížení. Více o tomto problému lze nalézt v [1]. 
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Pro tvorbu samotné geodatabáze byly použity z původní datové struktury pouze data v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Proto základním souřadnicovým systémem pro výše zmíněné datasety je rovněž S-JTSK2. 

Po vytvoření datasetů bylo dalším krokem jejich naplnění příslušnými prvkovými třídami (feature class). Tento 

import opět probíhal pomocí nástrojů obsažených v ArcCatalogu. Při importu byl dán původním vrstvám 

srozumitelnějších a vrstvy lépe popisující název (např. vrstva H_BODY byla přejmenována na 

MineralniPrameny, či vrstva IZOL_RAD na IzolinieRadiace, atd.). Pro toto pojmenování byla také určena 

jmenná konvence pro nazývání vrstev. Jak je vidět z uvedených příkladů, byla zvolena nová jmenná konvence, 

tzv. "PPV - PrvniPismenaVelka" . Přehled nových a původních názvů obsahuje Tabulka 2. 

Tabulka 2. Tabulka 2. Přehled nových a starých názvů vrstev datasetu 

PodkladovePrvky 
 

Nový název vrstvy Starý název vrstvy Typ vrstvy 
 

Geoizotermy IZOTERMY Polyline 

GeologickaMapa GEOLOGIE Polygon 

GeomagnetickaMapa MAGNETIK Polygon 

HydrologickePodklady H_STRUC Polygon 

IzolinieMagnetickehoPole IZOL_MAG Polyline 

IzolinieRadiace IZOL_RAD Polyline 

LokalniTypyMineralnichVod LOKALNI Polyline 

MetalogenetickaLoziska METAL Point 

MineralniPrameny H_BODY Point 

OblastiVyskytuMineralnichVod H_CHEM Polygon 

RadiometrickaMapa RADIOM Polygon 

RadonoveRizikoj RIZIKO Polyline 

RadonoveRIzikoKat1 KAT1 Point 

RadonoveRIzikoKat2 KAT2 Point 

RadonoveRIzikoKat3 KAT3 Point 

Rajony RAJONY Polyline 

Zlomy ZLOMY Polyline 

Z importu původních dat do geodatabáze byly vyloučeny již jednou zmiňované vrstvy končící příponou "_leg". 

Tyto vrstvy mají vypovídací hodnotu pouze v případě, kdy je příslušná mapa, ke které jsou vztaženy, 

kompletována. V geodatabázi tedy nemají žádný hlubší význam a proto byly vyloučeny. 

3.2. Relační vztahy 

Relační vztahy jsou jedním ze základních prvků jakékoliv databáze, tedy i geodatabáze. Existují tři druhy 

relačních vztahů: 

• Vztah 1: 1 

Jednomu prvku z tabulky A odpovídá jeden prvek z tabulky B. 

• Vztah 1: N 

Jednomu prvku z tabulky A odpovídá N prvků z tabulky B. 

• Vztah N: M 

                                                           
2Geodatabázi lze překonvertovat do jiných souřadnicových systémů pomocí funkcí obsažených v ArcGIS, a proto byla vytvořena 
geodatabáze pouze v S-JTSK. 
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N prvkům z tabulky A odpovídá M prvků z tabulky B. 

V geodatabázi GeoČR500 je obsaženo velké množství vrstev obsahujících atributy, na které by bylo teoreticky 

možné aplikovat výše zmíněné vazby. Vrstvy mají bohužel různorodé atributy. Jejich skloubení a vzájemné 

propojení není možné bez velkého zásahu do vlastností, struktury a rozdělení těchto atributů nebo vrstev. 

Po analýze všech vrstev a jejich atributů v aplikaci ArcGIS Diagrammer byla nalezena pouze jedna 

uskutečnitelná relační vazba (relační vztah) mezi vrstvami. Jedná se o vazbu mezi vrstvami GeologickaMapa a 

RadonoveRiziko, která má kardinalitu 1: N. Zdrojovou vrstvou je GeologickaMapa a cílovou vrstvou vrstva 

RadonoveRiziko. Primárním klíčem ve vrstvě GeologickaMapa a cizím klíčem ve vrstvě RadonoveRiziko je 

sloupec GEOLOGIE_. 

3.3. Subtypy a domény 

V databázi byla vytvořena rozsahová doména RadonoveRizikoDouble datového typu double. Tato doména byla 

aplikována na vrstvu RadonoveRiziko, sloupec RADON. Maximální hodnoty, které je možné v sloupci zadat 

jsou v rozsahu 1 až 4 v závislosti na počtu kategorií radonového rizika v oblasti. Rozsah domény byl tedy 

zvolen ve stejných hodnotách. Pro kategorie radonového rizika byly také vytvořen čtyři subtypy vrstvy 

RadonoveRiziko v poli RadonRiziko. 

Pro zpřehlednění databáze a umožnění tvorby subtypů týkajících se kategorií radonového rizika byly vrstvy 

RadonoveRizikoKat1, RadonoveRizikoKat2 a RadonoveRizikoKat3 sloučeny do vrstvy RadonoveRizikoVrty. V 

této nové vrstvě byly nad atributovým sloupcem KATVYSLED vytvořeny subtypy určující úroveň radonového 

rizika (nízké, střední, vysoké a přechodné radonové riziko). 

3.4. Topologie 

Topologie vrstev je v geodatabázi realizována souborem topologických pravidel týkajících se určité vrstvy nebo 

vrstev. Tato pravidla určují geometrické a logické vztahy ve vrstvě (např. protínání linie jinou linií) mezi 

vrstvami (např. obsažení prvků z bodové vrstvy uvnitř každého polygonu plošné vrstvy). Druhy topologických 

pravidel jsou definovány pro každý typ vrstvy (bodové vrstvy, liniové vrstvy, plošné/ polygonové vrstvy) a pro 

vztahy mezi vrstvami (bodová - liniová, liniová - plošná, atd.). Více o topologii lze nalézt v [2]. 

V GeoČR500 byl pro feature dataset GeologickePrvky vytvořen soubor topologických pravidel pojmenovaný 

GeologickePrvky_Topology. Tento soubor obsahuje všechna potřebná topologická pravidla pro udržení 

topologické čistoty ve všech liniových a polygonových vrstvách výše zmíněného feature datasetu. Vzhledem k 

vlastnostem vstupních vrstev obsahuje soubor pravidla týkající se pouze vztahů v jedné vrstvě (Must not 

Overlap, Must not Intersect, Must not Self - Intersect, atd. ). V případě bodových vrstev nebyla vzhledem k 

vlastnostem dat vytvořena žádná topologická pravidla. 

Nevýhodou uložení veškerých topologických pravidel (celkem 25) v jednom topologickém souboru je pomalá 

validace (ověření platnosti) příslušných pravidel ve vrstvách (v závislosti na množství dat ve vrtsvě). 

Pro náhled geodatabáze GeoČR500 byla vytvořena její schématická verze GeoCR500vzor, kde je možné si výše 

zmíněná topologická pravidla prohlédnout. 

3.4.1. Rozbor chyb 

V topologii docházelo k mnoha chybám, které byly způsobeny z vélké části chybou z pravidla "Must not self-

intersect" v liniových vrstvách a chybou z pravidla "Must not overlap" ve vrstvách polygonových. Jednalo se o 

nepřesnosti vektorizace dat při vzniku digitálního atlasu a nedodržení postupů vektorizace. Například ve vrstvě 

GeologickaMapa se vyskytuje oblast, kde se překrývá hned několik polygonů ohraničujících druhy hornin. 

V databázi byly opraveny pouze některé topologické chyby. Vzhledem k množství chyb nebyly zbylé chyby 

opraveny, protože zaměřením této práce není zajištění topologické čistoty dat, ale datové modelování prostorové 

databáze. 

3.5. Metadata 

GeoCR500vzor.gdb
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Po importu dat byly vyplněny základní údaje o vrstvách ve formě metadat. Zdrojové informace pro tvorbu 

metadat byly čerpány z [3]. Byly vyplňovány údaje např. o autorovi vrstev, době vzniku dat, ze kterých byla 

vrstva vytvořena, atd. 

Obrázek 4. Náhled nové mapy radonového rizika z geodatabáze GeoČR500 

 

4. Závěr 

Digitální atlas GeoČR500 je velmi rozsáhlý a složitý soubor dat. Cílem práce bylo z těchto dat vytvořit funkční 

prostorovou databázi. Proto byla vytvořena prostorová databáze na bázi technologie ESRI single - user 

Geodatabase (File geodatabase). V této geodatabázi byly vytvořeny příslušné tématické datasety, které byly 

naplněny vrstvami z digitálního atlasu GeoČR500. Při importu dat byla tato data přejmenována tak, aby jejich 

názvy byly uživateli srozumitelnější. Také byla zavedena jmenná konvence (PPV) pro celou geodatabázi. 

Nad těmito daty byl dále vytvořen jeden relační vztah, subtypy, doména pro řízení vstupu kateorií radonového 

rizika a topologická pravidla pro všechny liniové a polytgonové vrstvy s geologickou tématikou. Pro geologicky 

zaměřené vrstvy byla také vyplněna příslušná metadata. Na závěr práce byl na základě vizualizačního projektu 

pro ArcExplorer obsaženého v digitálním atlasu GeoČR500 vytvořen projekt GEOCR500_Zobrazeni_JTSK.mxd 

pro vizualizaci dat z databáze GeoČR500 v prostředí ArcMap. Tento projekt je přiložen ke geodatabázi stejně 

jako vytvořený datový model geodatabáze . Kvůli zachování přehlednosti byly v datovém modelu zobrazeny 

atributy pouze u těch vrstev, kterých se týkají relační vazby a tvorba subtypů. 

Pro možnost náhledu na fyzickou strukturtu geodatabáze byla vytvořena její náhledová verze (bez fyzických 

dat) GeoCR500vzor, kde jsou realizovány jak topologická pravidla a relační vztahy, tak metadata a další 

potřebné parametry. 

Práci by bylo možné rozšířit především o hlubší analýzu možných relačních vztahů. Další možností je také 

úprava dat způsobem, který by dovoloval použití více subtypů nebo domén, čímž by byla zajištěna větší stabilita 

a kompaktnost geodatabáze. Také by bylo vhodné opravit chyby v topologické čistotě dat nalezené aplikováním 

topologických pravidel ze souboru GeologickePrvky_Topology. 

Data z geodatabáze GeoČR500 je možné si vyžádat na oddělení geomatiky katedry matematiky na fakultě 

Aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni. 
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