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Obsah lekce

1. ESRI geodatabáze

Praktické cvičení: 

• Tvorba ESRI geodatabáze

• Kontrola úloh z minula

• Práce s „SQL slovníčkem“





1. ESRI geodatabáze - představení

• = Prostorová databáze navržená pro ukládání, dotazování a manipulaci s geografickými
informacemi a prostorovými daty

• Možnost importu nejrůznějších datových typů (vektorová data [shapefile, CAD apod.],
rastrová data, taulky a přílohy…) do jedné geodatabáze

• Možnost exportu do XML

• Proprietální formát vyvinutý firmou ESRI

• Základní vlastnosti:
• Simulace „chování“ prvků – definice vlastností prvků
• Seskupování prvků do subtypů
• Tvorba prostorových a atributových ověřovacích pravidel
• Tvorba topologických pravidel a jejich validace
• Modelování vztahů mezi třídami o různé složitosti
• Možnost editovat geodatabázi více uživateli zároveň

Zdroj: https://www.esri.com/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Geodatab%C3%A1ze



1. ESRI geodatabáze – klady a zápory, druhy

Zdroj: https://www.esri.com/



1. ESRI geodatabáze – komponenty

• Prostorová a atributová data (+ vztahy, pravidla a topologie)

• Možnost vytvořit model světa v komplexitě, kterou potřebujeme pro danou úlohu

Zdroj: https://www.esri.com/

Feature dataset
• = kolekce tříd geografických prvků (feature class) se stejným typem geometrie, 

atributy a SRID
• Primární mechanismus k organizaci a užívání geografických informací v ArcGIS
• Základní prvek pro uchování prostorových dat a následnou tvorbu topologie, 

síťového datasetu, terénního datasetu apod.



1. ESRI geodatabáze – proces tvorby

1. Volba dat a datových typů, které budou v databázi

2. Základní návrh a vytvoření geodatabáze

3. Organizace dat do schématu (tvorba datasetů, nastavení SRID apod.)

4. Import dat či jiný způsob naplnění připravené geodatabáze

5. Rozšiřování databáze dalšími pokročilými možnostmi, jako je přidávání topologií, sítí nebo subtypů 
a domén

Zdroj: https://www.esri.com/



1. ESRI geodatabáze – proces tvorby



1. ESRI geodatabáze – proces tvorby



1. ESRI geodatabáze – domény

• Domény zabraňují chybám při vstupu dat do geodatabáze.
• Rovněž slouží ke kontrole hodnot atributů v existujících

datech.
• Domény definují množinu přípustných hodnot, které lze do

atributu vložit. Používání domén podporuje integritu dat tím,
že limituje počet atributů, které lze do pole zadat.

• Doména je definována buď výčtem hodnot (coded value
domain) či rozsahem (range domain).



1. ESRI geodatabáze – topologie

• Prostorové vztahy mezi prvky jsou definovány pomocí
topologie (topology).

• Definování topologických pravidel je nezbytné, pokud
například modelujeme povodí řek.
• Pak je žádoucí, aby na sebe jednotlivé prvky (vodní

toky) této sítě navazovali apod, a tuto návaznost a jiné
vlastnosti lze právě zajistit definováním odpovídajících
topologických pravidel.

• ArcGIS obsahuje přes 20 topologických pravidel, pomocí
kterých je možné modelovat prostorové vztahy mezi prvky a
„vynutit si“ tak jejich dodržení.

• Všechny prvkové třídy podílející se na geodatabase topology
(jinými slovy – na prvky těchto prvkových tříd se vztahuje
nějaké to topologické pravidlo) musí být obsaženy ve
shodném feature dataset.



1. ESRI geodatabáze – network dataset

Zdroj: https://www.esri.com/

• Síťové datové sady jsou vhodné pro modelování přepravních sítí.
• Jsou vytvořeny ze zdrojových prvků, které mohou zahrnovat jednoduché prvky

(přímky a body) a otočení, a ukládají konektivitu zdrojových prvků.
• Stav geometrie zdrojových prvkových tříd zajišťuje kvalitu propojení v budoucí

logické síti. Tzn. pokud je geometrie topologicky nečistá, nejsou dodržena jistá
pravidla při tvorbě zdrojových dat (např. při tvorbě silnic, nejsou segmenty linií
na křižovatkách rozděleny), je pak i výsledná logická síť nekorektní a
nekoresponduje s realitou.

• Když provádíte analýzu pomocí rozšíření ArcGIS Network Analyst, analýza se vždy
děje na síťové datové sadě.

• Základní síťové elementy, které vytvářejí logickou strukturu celé sítě jsou:
• Hrany = elementy, které vymezují trasy pohybu zkoumaného fenoménu.
• Uzly = propojovací body pro přechod z jedné hrany na druhou.
• Odbočky uchovávají informace o pohybu mezi dvěma nebo více hranami.

Většinou se jedná o liniovou prvkovou třídu, která například v silniční sítí může
určovat preferované směry odbočení na křižovatkách (odbočení vlevo bývá v
praxi časově náročnější než odbočení vpravo).



1. ESRI geodatabáze – relace

• = vztahy mezi objekty reálného světa. 
• V geodatabázi relace představují způsob, jakým modelovat vztahy,

které existují mezi objekty reálného světa.
• Příkladem takového vztahu může být například vztah parcela –

budova.
• Můžeme mít konkrétní budovu ve feature class budovy, která

stojí na konkrétním pozemku, reprezentovaného v podobě
parcely v feature class parcely.

• Pokud budu mít v geodatabázi definovánu vazbu
(relationship) v podobě relationship class mezi prvky z feature
class parcely a feature class budovy, pak například při
odstranění dané parcely z mapy dojde i k automatickému
odstranění odpovídající budovy, která na daném pozemku
stojí.



1. ESRI geodatabáze – mosaic dataset

• Databázový model umožňující uchování, správu a komplexní zobrazení velkých kolekcí rastrových dat

• Rastrová data mohou být i heterogenní – různé datové typy, formáty, zdroje a rozlišení

• V ArcGIS Pro se zobrazí jako mosaic layer, která obsahuje tři vrstvy:
• Vrstvu hranic celého datasetu

• Vrstvy jednotlivých rastrů

• Obrazovou vrstvu rastrových spojených dat

Zdroj: https://www.esri.com/



1. ESRI geodatabáze – export do XML

Zdroj: https://www.esri.com/

Výměna geoprostorových informací pomocí XML do a z geodatabáze je
právě pomocí XML specifikace značně zjednodušena. Externí aplikace
mohou přijímat datové toky XML, včetně:

• Výměna a sdílení úplných (stejně jako částí) schémat geodatabáze
• Výměna úplných bezztrátových datových sad
• Výměna jednoduchých sad funkcí
• Výměna sad změnových záznamů (delta) pomocí toků XML k předávání

aktualizací a změn mezi geodatabázemi a dalšími externími datovými
strukturami

• Geodatabase XML je primární mechanismus výměny pro sdílení dat mezi
uživateli ArcGIS i externími uživateli.

• Geodatabase extensible markup language (XML) představuje otevřený mechanismus pro výměnu informací mezi
geodatabázemi a jinými externími systémy.

• ESRI otevřeně publikuje a udržuje kompletní schéma geodatabáze a obsah jako specifikaci XML a poskytuje
ukázkové implementace, které ilustrují, jak je možno sdílet aktualizace dat mezi heterogenními systémy.



1. ESRI geodatabáze – připojení PostgreSQL

Zdroj: https://www.esri.com/



1. ESRI geodatabáze – SQL příkazy

Zdroj: https://www.esri.com/



Děkuji za pozornost a těším se příště!
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