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1. Geodatabáze – obecně

• DB optimalizovaná pro následující úkony s prostorovými daty:
• skladování
• údržba (manipulace s prostorovými objekty)
• dotazování prostorových dat (popis polohy nebo tvarů)

• Geodatabáze definuje:
• Datové typy prostorových dat,
• Metody pro dotazování a zpracování prostorových dat

• Prostorová data = entita definovaná v prostoru, u které je zřejmá identifikace,
umístění v prostoru a vztah k okolním entitám.

• Typy prostorových dat:
• vektorová data (bod, linie, polygon)

• geometrie (prostorová složka)
• atributy (popisná složka)
• topologická reprezentace dat (volitelně)

• rastrová data
• metadata (data o datech)



1. Geodatabáze – co je nového?
• Nové datové typy:

• Třída geometry - geometrické objekty
• Třída geography - datový model na sféře

• Prosotorové indexy:
• r-tree
• quad-tree
• kd-tree
• GiST (Generalized Search Tree) index

• Používá obálku (bounding box) prvků → forma generalizace geoprvků
• Operace jsou jednoduché
• Uložená data malá
• Je možné implementovat R-tree pomocí GiST
• Řeší překryv a vzdálenost prvků

• Prostorové funkce (uložené procedury):
• ST_X(geometry)

• Standardy:
• OGC (Open Geospatial Consortium)
• Simple Features for SQL (SFSQL): tzv. jednoduché geoprvky
• Nové datové typy geoprvků



1. Geodatabáze – prostorové vztahy

• Prostorové vztahy (SQL):
• Proximity: vzdálenost
• Adjacency: sousedství
• Containment: překryv
• …

• Prostorové operace:
• Výpočet plochy
• Vzdálenosti
• Překryvu
• Sjednocení
• Buffer
• …



1. Geodatabáze – pojmy

CRS/SRS
• Coordinate Reference Systém
• Spatial reference system
• Prostorový Referenční Systém
• PROJ.4 (Frank Warmerdan) – využívá

seznam EPSG
• EPSG = mezinárodní registr

souřadnicových referenčních
systémů a současně standard pro
jejich užití v aplikacích GIS

• EPSG:4326 = WGS-84
• EPSG:3857 = Mercator
• EPSG:5514 = S-JTSK

• CRS objekt je definován jako znakový
řetězec nebo platná hodnota PROJ.4

WKT (Well Known Text)
• Značkovací jazyk pro popis geometrie

prvku
• Definice prostorových referenčních

systémů
• GIS objekty jako text

SRID
• Jednoznačný identifikátor SRS
• SPATIAL_REF_SYS (tabulka s metadaty)
• Srtext -> definice SRS v zapisu WKT



1. Geodatabáze – výhody a nevýhody

• Výhody:
• úlohy vyžadující mnoho manuálních kroků
• kontrola referenční integrity (“hlídání vstupů”)
• spolupráce více uživatelů
• transakce (změna provedena celá nebo vůbec)

• Nevýhody:
• cena implementace
• “flexibilita”
• kompatibilita s GIS softwarem
• rychlost přístupu (centrální vs. lokální DB)
• datové struktury
• uživatelské znalosti / požadavky



2. PostGIS - představení

• PostGIS – svobodná licence

• Extenze pro PostgreSQL ORDBMS (object-rational database
management system), která přidává podporu pro geografické objekty
(tzv. geoprvky)

• PostGIS implementuje specifikaci „Simple Features for SQL“
konsorcia Open Geospatial Consortium.

• První verze byla vydána v roce 2001 společností Refractions Research
pod licencí GNU General Public License.

• V roce 2006 byl PostGIS certifikován jako nástroj splňující specifikaci
„Simple Features for SQL“ konsorcia Open Geospatial Consortium.



2. PostGIS - funkce

• Zpracování geometrických typů jako jsou body, lomené 
čáry, polygony a další, PostGIS podporuje všechny prvky a 
objekty dle specifikace OGC Simple Feature SQL:

• POINT, MULTIPOINT

• LINE, MULTILINE

• POLYGON, MULTIPOLYGON

• GEOMERTRY COLLECTIONS

• Prostorové funkce průniku geoprvků

• Prostorové funkce pro určení vzdálenosti, délky linií, 
výměry a obvodu ploch.

• Prostorové funkce obalové zóny, analýzy překryvu.

• Prostorový index R-tree používaný při prostorových 
dotazech.

• Výběr indexu při spojení prostorových a atributových 
dotazů.

• Obohaceno o další OS projekty:
• Proj4 (definice SRS)
• GEOS (geometry engine open source)
• GDAL (vstup / výstup / transformace)
• CGAL/SFCGAL (3D analysis)

• Specifická funkčnost:
• Práce s GeoJSON a KML ve webových 

aplikaíich(přímo)
• Funkce geoprocessingu (práce s geomterií)
• Podpora topologie
• 3D
• 150+ operaci s vektory a rastry

SELECT ST_Distance((SELECT geom FROM 
"BODY" WHERE "Name" LIKE 'Děčín'), 
(SELECT geom FROM "BODY" WHERE 
"Name" LIKE 'Praha'));



2. PostGIS – funkce

The SQL/MM standard uses consistently the prefix ST for all tables, views, types, methods, and 
function names. The prefix stood originally for Spatial and Temporal. It was intended in the early 
stages of the standard development to define a combination of temporal and spatial extension.



2. PostGIS - instalace



2. PostGIS – přidání do již existující databáze



3. WKT - notace



3. WKT - konstruktory

Vytvoření geometrického datového typu (bod) ve WGS-84:



3. WKT – kombinace s SQL

Vkládáni geometrických objektů pomocí SQL:

Doplňte takto polohy 
(bodové) ke všem 

výběhům!



4. PostGIS – propojení s QGISem

• QGIS - Quantum GIS - je svobodný a multiplatformní geografický informační systém

• Vývoj, který započal roku 2002 Gary Sherman, zajišťuje skupina dobrovolníků

• Verze s označením 1.0 vyšla 5. ledna 2009
• Aktuální verze 3.26.0

• V březnu 2008 byl QGIS zařazen mezi projekty Open Source Geospatial Foundation.

• QGIS je používán ve veřejném i soukromém sektoru, například orgány švýcarského kantonu Solothurn nebo
rakouské spolkové země Vorarlbersko, Policie ČR.

• Od verze 0.8.1 do 1.5.0 se vydání označovala jmény měsíců nebo Saturnu. Pozdější verze jsou pojmenovávány
především podle míst, kde se konala setkání vývojářů.

• Od řady 2.0 jsou nové verze zveřejňovány pravidelně ve čtyřměsíčních intervalech.
• Počínaje verzí 2.8 je každá třetí z nich označena jako LTR (long term release).

• Tyto verze jsou podporovány po dobu jednoho roku (déle než běžné verze) a jsou v nich pouze
opravovány chyby, nejsou přidávány nové nástroje.

• Jsou proto vhodné pro firemní a jiná prostředí, kde přechod na novou (potenciálně chybovou) verzi
každých několik měsíců způsobuje komplikace, například z pohledu školení zaměstnanců.

• Funkčnost rozšiřují zásuvné moduly (Python), z pohledu analýz geografických dat je významný modul
zpřístupňující funkce GRASS GIS – QGIS tak může sloužit jako jeho nadstavba.



4. PostGIS – propojení s QGISem



4. PostGIS – Správce databází
Otevření správce

Otevření SQL okna

Procházení databáze

SQL editor

Okno výsledků

Propojení výstupu do mapy



5. SpatiaLite

• Prostorové rozšíření SQLite
• “Low-end” k PostGIS
• Pro přenosné aplikace: např. Android

https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/index



Praktické cvičení

1. Nainstalujte do své PostgreSQL databáze PostGIS extenzi

2. Vytvořte v databázi s aktivním PostGIS nějaká prostorová data

3. Prohlédněte si data v prostředí pgAdmin a také v programu QGIS

4. Změňte vizualizaci bodů v prostředí QGIS a jako podkladovou mapu zvolte OpenStreetMaps

5. Pomocí ST_Distance zjistěte vzdálenosti mezi jednotlivými výběhy

6. Zjistěte tuto vzdálenost v kilometrech

7. Přidejte do tabulky VÝBĚHY pomocí QGISu bod jednoho dalšího výběhu 

8. Určete pomocí ST_Dwithin které výběhy jsou do 60 km od jednoho z výběhů

9. Vykreslete půdorysy výběhů jako polygony a uložte je do nové tabulky „VYBEHY_AREA“

10. Zjistěte rozlohy jednotlivých polygonů výběhů

https://postgis.net/docs/reference.html



Praktické cvičení

SELECT ST_Distance(
ST_Transform(

ST_SetSRID(
(SELECT geom FROM "BODY" WHERE "Name" LIKE 'Děčín'),4326),

5514), 
ST_Transform(

ST_SetSRID(
(SELECT geom FROM "BODY" WHERE "Name" LIKE 'Praha'),4326),

5514)
)/1000 as vzdalenost;

Funkce pro výpočet vzdálenosti

Funkce na převod SRS

Funkce na nastavení SRID

Klasický SELECT na atribut geometrie



Praktické cvičení

PG Admin

Správce databází QGIS



Praktické cvičení
Funkce pro kontrolu vzdálenosti

Funkce na převod SRS

Funkce na nastavení SRIDKlasický SELECT z tabulky



Praktické cvičení



Praktické cvičení
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Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mjakl_cz


