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Abstrakt
Diplomová  práce  se  zabývá  možnostmi  uložení  vektorových  prostorových  dat  do  data-
bázových systémů pro účely pozemkového datového modelu. Práce přináší přehled způsobů 
uložení prostorových dat a databázových systémů implementujících tyto způsoby. Práce dále 
obsahuje návrh prostorové části pozemkového datového modelu, který vychází z výměnného 
formátu  informačního  systému  katastru  nemovitostí  ČR  a  implementaci  tohoto  návrhu 
v ESRI® Personal Geodatabase.
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prostorové indexy,  informační systém katastru nemovitostí (ISKN), výměnný formát  infor-
mačního systému katastru nemovitostí (VFK), Python.

Abstract
Title: Methods of storage spatial data in database for purposes of parcel data model.

Thesis deals with the possibilities how to store vector spatial data in the database management 
systems for purposes of a parcel data model. The thesis brings an overview of methods of 
storing spatial  data.  It  also brings an overview of  database systems that  implement  these 
methods. The next part of the thesis contains a proposal of spatial part of a parcel data model, 
which comes from the exchange format of information system of Cadastre of Real Estate of 
the  Czech  Republic.  It  also  contains  an  implementation  of  proposed  data  model 
in ESRI® Personal Geodatabase.
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1 Úvod
Se vzrůstající dostupností velkoměřítkových prostorových dat stoupá i potřeba jejich efek-
tivního ukládání a správy v databázových systémech za účelem jejich dalšího využití v GIS. 
Tato práce přináší přehled a srovnání stávajících možností uložení prostorových dat do data-
bázových systémů.  Práce zmiňuje objektově-relační  přístup k prostorovým datům, použití 
prostorových datových typů a specifikace, které do problematiky vnáší OGC.

Práce se dále zabývá použitím jedné z možností uložení prostorových dat v databázi s daty 
pozemkového datového modelu. Toto zahrnuje návrh datového modelu pro zpracovávaná data 
a  následně implementaci  tohoto modelu ve zvoleném databázovém systému. 

Protože oddělení geomatiky katedry matematiky Západočeské univerzity v Plzni spolupracuje 
se společností ARCDATA PRAHA na výzkumu modelování geoprostorových databází hlavně 
na  úrovni  velkých  měřítek  (pozemkový  model), tato  diplomová  práce  návrhem datového 
modelu pro prostorovou část dat VFK (tj. data SGI) a pro implementaci navrženého datového 
modelu je zvolen systém ArcGIS a jeden z jeho způsobů ukládání prostorových dat  ESRI® 

Personal Geodatabase.
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2 Prostorová data

2.1 Definice prostorových dat

• Dle terminologického slovníku VÚGTK [VÚG2005]

data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve for-
mě souřadnic a topologie 

• Dle GIS Dictionary [ESR2006]

Information about the locations and shapes of geographic features and the relation-
ships between them, usually stored as coordinates and topology.

Any data that can be mapped.

Existují dva základní způsoby reprezentace objektů a jevů reálného světa a tím i dva druhy 
prostorových dat:

• vektorová data

Objekty a jevy reálného světa jsou reprezentovány jako geometrické obrazce (body, li-
nie, plochy – polygony) určené svými souřadnicemi a prostorovými vztahy mezi se-
bou (topologie). Je zřejmé, že výše uvedené definice prostorových dat více odpovídají 
vektorovým datům.

• rastrová data

Vztahují se spíše k území jako celku. Skládají se z tzv. buněk, které spojitě pokrývají 
prostor a vytvářejí  tzv.  mozaiku.  Buňky mohou mít tvar čtverce, trojúhelníku nebo 
šestiúhelníku  a  shodné nebo rozdílné  rozměry  (pravidelná,  nepravidelná  mozaika). 
Nejčastěji se používá pravidelná čtvercová mozaika.

Vzhledem k tomu, že pro účely pozemkového datového modelu je velmi vhodné použít vek-
torový způsob reprezentace dat, nebude se tato práce rastrovými daty dále zabývat.

2.2 Uložení prostorových dat v počítači

Existují dva základní způsoby uložení dat (nejen prostorových) v počítači: souborový a data-
bázový.

Souborový způsob uložení dat

Data jsou uložena v souborech v adresářové struktuře počítače, což skrývá určité nevýhody. 
Na příklad uživatelé při editaci dat přistupují přímo k obsahu souborů. To znamená, že více 
uživatelů nesmí editovat tato data najednou. Příkladem souborového uložení může být datový 
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formát shapefile, který používá společnost ESRI ve svém geografickém informačním systému 
ArcGIS. Celá datová vrstva (např. vrstva lesů, vodních toků atd.) je uložena  v několika sou-
borech: soubor s prostorovými daty, soubor s atributovými daty a soubory s vyhledávacími in-
dexy. Existují rovněž i formáty, které celou datovou vrstvu uchovávají v jediném souboru - na 
příklad  soubory  .dxf,  .dgn progamu MicroStation  nebo formát  GML (Geography Markup 
Language).

Databázový způsob uložení dat

Data jsou uložena v databázi, kterou řídí tzv. DBMS (DataBase Management System, česky 
Systém  řízení  báze  dat  -  SŘBD).  DBMS  je  program,  který  rychle  a  efektivně  pracuje 
s uloženými daty, zajišťuje jejich neporušenost (integritu) i bezpečný přístup uživatelů k nim 
včetně víceuživatelské editace dat. Objem dat uložených v databázi je omezen pouze kapaci-
tou hardware počítače, v němž je databáze uložena.

2.2.1 Způsoby reprezentace vektorových dat

Vektorová data uložená v souborech i databázích mají pevně danou strukturu - datový model. 
Je třeba nezaměňovat tento datový model za způsob organizace dat v databázích (viz podkapi-
tolu 2.2.2).

Špagetový, topologický a hierarchický datový model

Špagetový model je vývojově nejstarší, data v něm jsou reprezentována jako řetězce bodů 
(„špagety“), jejich souřadnic.  Topologický model kromě geometrické informace o objektech 
(souřadnice) ukládá i jejich topologii (informace o sousednosti), což některé druhy výpočtů 
výrazně urychluje. Záznamy v obou těchto modelech jsou neuspořádané, toto zpomaluje vy-
hledávání. Uspořádáním záznamů v topologickém modelu vznikne model hierarchický. Jejich 
podrobnější popis lze nalézt např. v [Rig2002], [Tuč1998].

Zmiňované datové modely nebo jejich modifikace jsou používány pro uložení prostorových 
dat do souborů. Byly z nich odvozeny i způsoby uložení prostorových dat do databází. Nad 
daty jsou  většinou vybudovány prostorové indexy (viz kapitolu 3.1), které urychlují vyhle-
dávání.

2.2.2 Uložení dat v DBMS, databázové modely

Data jsou v databázových systémech organizována různými způsoby, jež se stále vyvíjejí. 
Tyto způsoby organizace dat se nazývají databázové modely (někdy též datové modely):

Hierarchický a síťový databázový model

Fungují na principu záznamů a spojek (ukazatelů) mezi nimi. Hierarchický model má stro-
movou strukturu (Některé implementace obsahovaly i propojení uzlů na stejné úrovni.), struk-
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tura síťového modelu je složitější. Síťový model se díky své složitosti dnes už téměř nepouží-
vá. Hierarchický model se vyznačuje rychlým prohledáváním záznamů, ale i ukládáním pře-
bytečných dat [Tuč1998]. Hodí se pouze pro speciální data, která sama o sobě mají stromovou 
strukturu. Příkladem použití mohou být XML databáze, i když některé z nich fyzicky ukládají 
data  podle  relačního  databázového modelu,  případně  jsou  nadstavbami  relačních  databází 
(více v [Žiž2003]). Tyto databázové modely jsou blíže popsány např. v [Tuč1998].

Relační databázový model

Relační datový model je dnes nejpoužívanější v neprostorových i prostorových databázích. Je 
založen na pojmu relace.

Matematická definice:

Nechť  je dán systém Di, kde i = 1,... , n, neprázdných množin tzv. domén, potom podmnožinu 
kartézského součinu R ⊂ D1 x D2 x.... x Dn nazveme relací stupně n nad D1, D2, ... , Dn. Prvky re-
lace  R  jsou  uspořádané  n-tice  [d1, d2,... dn],  kde  di náleží Di pro  každé  i,  i  =  1,..., n.  
[Rych2004]

Množina prvků relace se nazývá relační množina a je v databázi popsána tabulkou. Prvky re-
lace jsou uloženy v řádcích, sloupce obsahují hodnoty domén Di (tzv. atributy). Prvky relace 
jsou unikátní, tzn. tabulka nesmí obsahovat dva identické řádky. Toto zajišťuje primární klíč - 
nikdy se neopakující atribut (nebo jejich skupina), který jednoznačně identifikuje prvek relace 
- řádek v tabulce.

Jednotlivé tabulky (relační množiny) jsou v databázi propojeny tzv.  relačními vazbami. Pro-
pojení na úrovni řádků tabulky zprostředkovává tzv. cizí klíč. Připojujeme-li jednu tabulku ke 
druhé, přidáme do první tabulky sloupec (atribut) - cizí klíč, jenž bude obsahovat hodnoty pri-
márního klíče z připojované tabulky. Takto bude každý řádek první tabulky obsahovat jedno-
značný odkaz na jeden nebo více řádků (kardinalita vazby - viz dále) druhé tabulky.

Relační vazby rozlišujeme podle jejich kardinality:

• 1:1

Jednomu prvku první relační množiny (řádku tabulky) odpovídá právě jeden prvek 
druhé relační množiny. Tento typ vazby se nevyskytuje příliš často, neboť obecně by 
bylo možné takto propojené tabulky sloučit do jedné. Opodstatnění má ve speciálních 
případech: např. propojení tabulek „Zamestnanec“ a „Identifikacni_karta“. Jeden za-
městnanec má jednu identifikační kartu - je to vazba 1:1, ale kdybychom tyto tabulky 
sloučili,  poté byl zaměstnanec propuštěn (vymazán z databázové tabulky), byly by 
ztraceny i informace o jeho kartě, kterou ale vrátil a bude použita pro jiného.

4



• 1:N

Jednomu prvku první relační množiny odpovídá jeden nebo více prvků druhé relační 
množiny. Zároveň jednomu prvku druhé relační množiny odpovídá právě jeden prvek 
první  relační  množiny.  Tato vazba se  vyskytuje  nejčastěji.  Např.  propojení  tabulek 
„Budovy“ a „Byty“ - Jedna budova obsahuje více bytů, zároveň jeden konkrétní byt 
může být součástí pouze jedné budovy.

• M:N

Jednomu prvku první relační množiny odpovídá jeden nebo více prvků druhé relační 
množiny. Zároveň jednomu prvku druhé relační množiny odpovídá jeden nebo více 
prvků první relační množiny. Tuto vazbu uvažujeme pouze při modelování databáze, 
při implementaci se rozděluje na dvě vazby 1:N.  Např. propojení tabulek „Parcely“ a 
„Vlastnici“ - jeden vlastník může vlastnit více parcel, zároveň jedna parcela může být 
spoluvlastněna více vlastníky.

Obsah databáze podléhá jistým pravidlům - integritním omezením. Tato omezení udržují data-
bázi v konzistentním stavu - tj. takovém, kdy jsou hodnoty atributů logicky správné a potenci-
onálně možné.

Existují tři typy integritních omezení:

• Entitní integrita - požaduje jedinečnost každého řádku tabulky.

• Doménová integrita - určuje obor hodnot jednotlivých atributů.

• Referenční integrita - popisuje způsob změny a mazání tabulek s ohledem na vazby.

Objektový (objektově orientovaný) databázový model

Je založen na objektově orientovaném přístupu, ale je mnohem složitější než relační datový 
model. V databázi jsou uložené celé objekty najednou, objektový DBMS (ODBMS, OOD-
BMS) dokáže pracovat s dědičností i metodami objektů. Tvorba objektové databáze je ná-
ročnější, než tvorba relační, je nutné ustanovit složitou hierarchii objektů, naprogramovat me-
tody.

Pro OODBMS existuje standard ODMG (Object Data Management Group), v poslední verzi 
ODMG-3 z roku 2000, zahrnující jazyk pro definici dat (ODL - Object Definition Language), 
dotazovací jazyk (OQL - Object Query Language) a způsob přiřazení objektů databáze do ob-
jektově orientovaných programovacích jazyků  C++, Smalltalk a Java. Standard však není 
zcela  dodržován  [Skř2002].  Příklady  OODBMS  a  jejich  porovnání  lze  najít  např. 
v [Pav2001]. 
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Objektově-relační databázový model

Byl odvozen z relačního datového modelu. Spojuje jednoduchost relačního a práci s objekty 
objektového datového modelu. Je proto vhodný pro ukládání geografických dat. Relační da-
tový model byl původně navržen pro ukládání textových a číselných dat, objektově relační da-
tový model umožňuje do databázových tabulek ukládat i složitější objekty, odpovídající geo-
grafickým objektovým datovým typům, společně s jejich metodami. Tento databázový model 
rovněž umožňuje použití  dotazovacího jazyka SQL, což posiluje  možnosti  jeho uplatnění. 
Jazyku SQL je věnována podkapitola 2.3.

Dnes se v GIS prosazuje zejména tento způsob práce s prostorovými daty. Je to dáno jedno-
duchostí a oblibou relačního datového modelu i silným postavením výrobců  objektově re-
lačních databázových systémů (ORDBMS) na trhu.

2.3 Dotazovací jazyk SQL

SQL (Structured Query Language) je standardní dotazovací jazyk v relačních a objektově-re-
lačních databázích. SQL se skládá z komponent:

• Data Definition Language (DDL) 

- definice relací (tabulek), jejich atributů, vazeb, integritních omezení, indexů

• Data Manipulation Language (DML)

- změna obsahu tabulek, vlastní dotazování na jejich obsah

• Data Control Language (DCL)

- administrace databáze - správa uživatelů, přístupových práv k datům, kontrola trans-
akcí

SQL se vyvíjí už od roku 1974 a od té doby vzniklo několik jeho standardizací. SQL 2 (SQL 
92) je základem jazyka (i  když dodnes nebývá v RDBMS zcela implementován.),  SQL 3 
(SQL 99) je pak jedním ze standardizovaných rozšíření základu (ISO/IEC 9075-2:1999). Po-
slední standardizací  obecného SQL je SQL 2003 (ISO/IEC 9075-*).

2.3.1 SQL 3

Hlavní odlišnosti (podle [Jež2003]) oproti SQL 92 jsou:

• datové typy

Přibyly předdefinované datové typy (např. pole - ARRAY, vhodné pro ukládání řetěz-
ců souřadnic) včetně velkých objektů BLOB (Binary Large Object), CLOB (Character 
Large Object). Z předdefinovaných datových typů lze odvozovat další. 
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• objektové vlastnosti jazyka

Je  možno definovat  datový typ  jako  řádek  tabulky  (row type)  a  data  tohoto  typu 
mohou být znovu obsahem buňky v tabulce (tzv. hnízděné tabulky - nested tables).

Uživatel může definovat  abstraktní datové typy (ADT). ADT jsou obdobou objektů. 
Zapouzdřují atributy, metody i údaje o děditelnosti a instalovatelnosti. Atributy mohou 
mít datový typ předdefinovaný nebo uživatelem definovaný (odvozený nebo řádkový). 
Metody jsou zapsány v některém z běžných programovacích jazyků (C, C++, Java...) 
nebo v jazyce SQL/PSM (Persistent Stored Module  Language), což je procedurální 
programovací jazyk, vycházející z SQL. Z ADT lze odvozovat další ADT děděním - 
přidáním nových atributů či metod. Podobně se dá oddědit nová tabulka (podtabulka) 
přidáním dalších sloupců do staré. 

ADT může být opět obsahem jedné buňky v tabulce. ADT se v ORDBMS využívá 
např. pro konstrukci datových typů pro prostorová data. Jeden řádek tabulky tak ob-
sahuje prostorová i atributová data. Prostorová i atributová data je rovněž možné slou-
čit do jednoho ADT, který pak bude uložen v jedné buňce tabulky. Toto by umož-
ňovalo zacházet s geografickýni prvky (features) jako s objekty.

• uživatelsky definované procedury, funkce a triggery

Definují se obdobně jako metody objektů, ale existují samostatně. Procedury a funkce 
volá uživatel, případně jiný program, zatímco  trigger je spuštěn na základě události 
v databázi. Událostí může být na příklad změna obsahu tabulky, trigger pak slouží pro 
kontrolu složitějších pravidel integrity dat.

Díky těmto vlastnostem SQL 3 bylo možno definovat sadu ADT, procedur a funkcí pro práci 
s prostorovými daty - SQL/MM Spatial. (viz podkapitolu 3.3)
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3 Uložení prostorových dat v geografické databázi
Geografická databáze (GDB) je relační (RDBMS) nebo objektově relační (ORDBMS) data-
báze, která obsahuje prostorová i neprostorová (atributová, popisná) data. Tvoří součást geo-
grafického informačního systému, který data uložená v GDB zpracovává. To znamená, že bez 
GIS není možno s daty uloženými v GDB plnohodnotně pracovat.

Prostorová data jsou v GDB uchovávána v podobě prvků (features). Prvky jsou zjednodu-
šenou reprezentací objektů nebo jevů z reálného světa. Prvky v GDB jsou sdruženy do prv-
kových tříd (feature classes),  které odpovídají vrstvám v GIS. Prvky mohou obsahovat (ale 
ne vždy obsahují) různé typy prostorových dat (polygony, linie, body) i popisná data. Jeden 
prvek odpovídá řádku tabulky.

3.1 Prostorové indexy

Indexy v databázích obecně slouží k urychlení dotazů, odstraňují nutnost procházet tabulku 
sekvenčně od začátku při hledání určitého řádku. Index pro jednorozměrná data lze přirovnat 
k obsahu v knize. Indexy je vhodné budovat nad rozsáhlými tabulkami, do nichž se často při-
stupuje.

Na indexování prostorových dat není možné použít obyčejné indexy používané v neprosto-
rových databázích, neboť ty jsou navrženy pro jednorozměrná data. Je třeba použít speciální 
postupy indexování prostorových (vícerozměrných) dat.

Důležitý pojem, se kterým prostorové indexy pracují,  je  obálka prvku (MBR -  Minimum 
Bounding Rectangle). Je určena minimálními a maximálními souřadnicemi obdélníku, který 
je nejmenším opsaným obdélníkem daného prvku, jehož strany jsou rovnoběžné se souřadni-
covými osami. Souřadnice obálky prvku se určí jako minimální a maximální X a Y souřadnice 
prvku. Obálku bodového prvku tvoří prvek sám. Viz obr. 3.1.

Používání obálky zrychluje vyhledání prvku pomocí prostorového indexu. Pro většinu prvků 
stačí  porovnat  se  zadanými  kritérii  jen  jejich  obálky,  aby  mohly  být  spolehlivě vyřazeny 
z množiny možných výsledků. U zbylých prvků je nutné porovnat i jejich souřadnicový popis, 
což je časově mnohem náročnější,  než porovnat obálky.  Obálka prvku je totiž určena jen 
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Obr. 3.1: Obálka prvku.



dvěma body [Xmin,  Ymin],  [Xmax, Ymax],  zatímco prvek může být složen z  mnohem více lo-
mových bodů.

3.1.1 Dlaždicový index

Jeho principem je rozdělení prostoru na pravidelnou čtvercovou síť (dlaždice). V databázi je 
pak ke každé neprázdné dlaždici zaznamenáno, které prvky do ní zasahují (viz obr. 3.2). Ve-
likost dlaždice je důležitý parametr, jehož chybné nastavení výrazně snižuje výkon databáze. 
Neexistuje ale  exaktní postup,  jak velikost dlaždice určit.  Trojnásobek průměrné velikosti 
obálky prvku se uvádí jako výchozí hodnota pro další experimenty [ESR2003].

Prostorový dotaz (tj. zadaný pomocí souřadnic - buď přímo v dotazovacím jazyce nebo přes 
grafické uživatelské rozhraní databázového klienta) se pomocí dlaždicového indexu vyhodno-
cuje ve čtyřech krocích. Prvky, jež jsou výsledkem jednoho kroku hledání, tvoří množinu prv-
ků prohledávaných v kroku následujícím:

1. výběr prvků, jež zasahují do stejných(é) dlaždic(e) jako dotaz (Projdou se příslušné 
řádky v index table, geometry table atd.),

2. výběr  prvků,  jejichž  obálky  zasahují  do  obálky  dotazu  (Obálka  dotazu  je  obdoba 
obálky prvku.),

3. výběr prvků, jejichž obálky zasahují do geometrie dotazu,

4. výběr prvků, jejichž geometrie zasahují do geometrie dotazu = výsledek.

Nemají-li  prvky přibližně  stejnou velikost,  používají  se  dvě  nebo tři  úrovně  dlaždic  (viz 
obr. 3.2). Na příklad DB2 Spatial Extender posune prvek do  vyšší úrovně indexu, jestliže za-
sáhne do čtyř a více dlaždic úrovně nižší. Více úrovní indexu ale znamená i pomalejší vyhle-
dání prvku, neboť je třeba projít více tabulek, v nichž jsou všechny úrovně indexu uloženy.
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Obr. 3.2: Dlaždicový index (Převzato z [ESR2001].).



3.1.2 Quad-tree index

Quad-tree (čtyřstrom) je typ dlaždicového indexu, kde nestejně velké dlaždice vznikají re-
kurzivním dělením prostoru na kvadranty (obr. 3.3). Celá struktura je uložena ve stromu, kde 
každý uzel, který není listem, má čtyři potomky - podřízené uzly. Existuje více variant tohoto 
indexu, zde jsou uvedeny dva příklady:

• bodový (Point Quad-tree)

Používá se pro indexování bodových prvkových tříd. Rozděluje prostor v závislosti na 
poloze bodů - viz obr. 3.3. V uzlech stromu jsou uloženy souřadnice bodů.

• plošný (Region Quad-tree)

Může sloužit  pro  indexování  polygonových a  liniových prvkových tříd  [Vok2003] 
nebo i pro komprimované ukládání rastrových dat (viz obr. 3.4). Prostor je dělen na 
pravidelné čtverce tak dlouho, dokud všechny neobsahují souvislou oblast - v případě 
rastru, nebo neaproximují co nejlépe daný polygon při předem určené hloubce dělení. 
Takto indexované polygony (nebo oblasti v rastru) by měly být disjunktní (tj. vzá-
jemně se nedotýkající).

Vyhodnocování prostorových dotazů pomocí quad-tree indexu probíhá, obdobně jako v každé 
stromové struktuře, prohledáváním uzlů stromu, vyhovujících obálce (geometrii) dotazu, od 
kořenu k listům.
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Obr. 3.3: Bodový quad-tree index.

Obr. 3.4: Plošný quad-tree index.



3.1.3 Voroného geodetický index

Je  obdobou dlaždicového indexu.  Místo  čtvercových dlaždic  používá  Voroného polygony 
(Voroného teselace)  a  místo pravoúhlé obálky prvku obálku kruhovou (MBC -  Minimum 
Bounding Circle). Slouží k indexování prostorových dat lokalizovaných na zakřiveném po-
vrchu.  Množství  Voroného  polygonů  (buněk),  na  něž  je  prostor  rozdělen,  záleží  na  po-
drobnosti dat vztažených k danému prostoru, jejich velikost se může výrazně lišit.

Index je definován množinou řídících bodů na zemském povrchu (povrchu elipsoidu), ur-
čených zeměpisnou šířkou a délkou. Voroného polygon pro každý řídící bod ohraničuje body, 
které jsou danému řídícímu bodu blíže, než kterémukoliv jinému. Duální strukturou k Voroné-
ho teselaci je Delaunayho triangulace.

Každý polygon (buňka) je určen:

• identifikátorem polygonu, 

• souřadnicemi řídícího bodu,

• maximální vzdáleností od řídícího bodu k vrcholu polygonu,

• uspořádaným seznamem sousedních polygonů.

Hranice polygonů, jak jsou vidět na obr. 3.5, existují jen v matematickém smyslu. Pro vlastní 
indexování prvků se do databáze ke každému prvku ukládá seznam buněk, do kterých za-
sahuje:

• pro bodové prvky seznam buněk, v nichž leží,

• pro liniové prvky seznam buněk, které protínají,

• pro  polygonové  prvky  seznam  buněk,  ležících  uvnitř  polygonu  a  seznam  buněk, 
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Obr. 3.5: rovnoměrné Voroného rozdělení povrchu Země - pro data mající na celém povrchu Země stejnou 
(nízkou)  podrobnost (Převzato z [IBM2004].).



kterými prochází hranice polygonu.

Vyhledávání pomocí Voroného indexu pak probíhá obdobně jako pomocí dlaždicového.

3.1.4 R-tree (Region-tree) index

R-tree index seskupuje prvky, aproximované svou obálkou, podle jejich polohy do hierar-
chické stromové struktury - viz obr. 3.6. V listech stromu jsou uloženy ukazatele na prvky 
(geometrie i atributy prvků) a obálky prvků, uzly obsahují obálky všech obálek, uložených 
v podřízených uzlech (nebo listech), v kořenu je uložena obálka celého indexovaného prosto-
ru (prvkové třídy). Prvky (obálky prvků) mohou být obecně n-rozměrné.

Prostorový dotaz se pomocí R-tree indexu vyhodnocuje ve třech krocích:

1. Strom se prochází od kořene (root) k listům. Jestliže obálka dotazu zasahuje do obálky 
uložené v aktuálním uzlu, prohledávání pokračuje směrem k podřízeným uzlům. Vý-
sledkem jsou obálky prvků (obsažené v listech stromu), do nichž zasahuje obálka do-
tazu.

2. Z prvků vybraných v prvním kroku se vyberou ty, do jejichž obálky zasahuje geomet-
rie dotazu.

3. Z výsledku druhého kroku se vyberou ty prvky, do jejichž geometrie zasahuje geomet-
rie dotazu.

R-tree je obecně efektivnější, než dlaždicový index, díky použití obálek prvků není tak citlivý 
na jejich rozdílnou velikost. Další informace o R-tree včetně algoritmů jeho výstavby, při-
dávání a odebírání prvků lze nalézt v [Gut1984] a [Kem2001], více o stromových prosto-
rových indexech je možno zjistit v [Bra2006].

3.1.5 GiST indexy

GiST (Generalized Search Tree) není určitý druh indexu, spíše jednotná infrastruktura imple-
mentace různých druhů stromových indexů (různé B-stromy a R-stromy a další) v ORDMBS. 
GiST dovoluje uživateli vybrat ten index, který nejlépe odpovídá indexovaným datům.

GiST je zobecněním různých stromových vyhledávacích struktur. Na příklad v B-stromech 
(binární stromy) se data (čísla) seskupují  do uzlů podle svých hodnot,  v R-stromech jsou 
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Obr. 3.6: R-tree index (Převzato z [Mur2003].).



obálky prvků sdružovány v uzlech podle své prostorové blízkosti, ale pro data GiST můžeme 
zvolit vlastnost, podle které budou seskupována. GiST tak umožňuje vyhodnocovat neobvyk-
lé typy dotazů, na něž klasické indexy nestačí. Jejich použitím také odpadá nutnost udržovat 
v databázi různé indexy pro různá data (B-stromy pro jednorozměrná, R-stromy pro víceroz-
měrná...).

Více informací o GiST lze získat na stránkách GiST projektu [GiS1999].

3.2 Prostorová data dle OGC Simple Features Specification For 
SQL

OGC je mezinárodní nezisková organizace zabývající se standardizací práce s prostorovými 
daty. Vytváří tzv. specifikace, což jsou určitá veřejná doporučení pro výrobce software, týkají-
cí se např. komunikačních protokolů, formátů dat, softwarových rozhraní a podobně. Výrobci 
by se jimi měli řídit, aby byl jejich produkt kompatibilní s ostatními - tzv.  interoperabilita. 
(viz http://www.opengeospatial.org)

OGC Simple Features Specification For SQL [OGC1999] definuje SQL schéma pro ukládání 
(dle normy jazyka SQL 92), vyhledávání a aktualizaci prostorových dat uložených v RDBMS, 
určuje abstraktní podobu prostorových dat pomocí objektově orientovaného datového modelu, 
realizaci tohoto modelu v RDBMS, a popisuje i datové typy, jež mají být použity pro uložení 
prostorových dat.  Specifikace [OGC1999] nakonec nebyla konsorciem schválena, místo ní 
byly přijaty specifikace [OGC2005] a [OGC2005a], které z ní vycházejí. Tyto specifikace se 
následně staly i normou ISO 19125.

3.2.1 Objektový model „Geometrie“

Slovo geometrie (geometry) je ve specifikaci použito ve smyslu vektorových prostorových 
dat. Jde tedy o objektový model prostorových dat, s nimiž specifikace dále pracuje. Specifika-
ce pracuje pouze s dvourozměrnými daty (tj. lomové body prvků jsou popsány pouze dvěma 
souřadnicemi: X a Y.). Podrobný popis modelu včetně atributů a metod jednotlivých tříd lze 
nalézt v [OGC1999].
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Popis objektových tříd:

• Geometry

abstraktní třída (nemůže mít instance) nejvyšší v hierarchii, její podtřídy jsou objekty 
v souřadnicovém systému SpatialReferenceSystem,

• GeometryCollecton

soubor jednoho nebo více geometrických objektů ve stejném souřadnicovém systému,

• Point

bod určený dvojicí souřadnic [X,Y],

• Multipoint

soubor objektů typu Point bez vnitřního uspořádání (seřazení),

• Curve

křivka, konečná posloupnost bodů,

• LineString

podtřída Curve s lineární interpolací mezi vrcholy (Spojnice vrcholů jsou přímé.), kaž-
dá dvojice bodů definuje objekt typu Line. LinearRing je objekt typu LineString, který 
je zároveň uzavřený - closed (první vrchol shodný s posledním) a jednoduchý - simple 
(spojnice vrcholů se nekříží),
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Obr. 3.7: Hierarchie tříd v objektovém datovém modelu  geometrie (Převzato z [OGC1999].).



• Surface

plocha ohraničená jednou vnější hranicí a žádnou nebo více vnitřními hranicemi,

• Polygon

podtřída Surface, pro niž platí: hranice je sada LineStrings, hranice se nekříží, nedotý-
kají se hranami (mohou se dotýkat pouze svými body.),

• MultiCurve

abstraktní třída, soubor objektů typu Curve,

• MultiSurface

abstraktní třída, soubor objektů typu Surface, které se nesmí překrývat, mohou se do-
týkat svými vrcholy,

• MultiPolygon

soubor objektů typu Polygon,

Přestože  jsou  zde  prostorová  data  modelována  objektově,  specifikace  předpokládá  jejich 
uložení v relační databázi.

3.3 SQL/MM

SQL/MM (MutliMedia) je standardizovaný (ISO/IEC 13249 SQL/MM)  soubor ADT, pro-
cedur a funkcí, vytvořených dle SQL 3, pro práci s multimediálním obsahem databáze. Část 
standardu zvaná SLQ/MM Spatial se zabývá prostorovými daty. Vývoj SQL/MM Spatial pro-
bíhal koordinovaně s vývojem OGC specifikace [OGC1999], byl ukončen v roce 1999, kdy 
byl rovněž zveřejněn standard SQL 3.

SQL/MM Spatial definuje [Kuch2006]:

• ukládání, výběr, dotazování a aktualizaci jednoduchých prostorových objektů,

• reprezentaci prostorových objektů pomocí prostorových datových typů (spatial types),

• funkce pro práci s prostorovými objekty.

Geometrický objektový model SQL/MM Spatial je implementací modelu OGC. Viz obr. 3.8:
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Předpona ST před názvy objektových tříd (SQL datových typů) původně znamenala Spatial 
and Temporal. Časově proměnnými daty se však nakonec tento standard nezabývá, můžeme 
tedy zkratku ST interpretovat jako Spatial Type.

Odlišnosti modelu SQL/MM Spatial od modelu OGC:

• vypuštěny třídy Line a LinearRing, místo nich zavedena třída LineString,

• zavedeny objekty s kruhovými spojnicemi vrcholů CurvePolygon a CircularString,

• změněno schéma metadatových tabulek (datového katalogu), zde jde o pohledy- views 
(viz obr.3.9),

• ST_GEOMETRY_COLUMNS  a  ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS  mají 
stejné funkce, jako jejich protějšky ve specifikaci OGC, tj. obsahují popisy prosto-
rových sloupců a souřadnicových systémů použitých v databázi.

ST_UNITS_OF_MEASURE popisuje délkové a úhlové jednotky použité v databázi. 
ST_SIZINGS obsahuje hodnoty různých meta-proměnných,  např.  maximální  délku 
textové reprezentace prvků.
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Obr. 3.8: Hierarchie tříd v geometrické objektovém modelu SQL/MM. Šedě vyplněné třídy jsou 
abstraktní. (Převzato ze [Sto2006].).



SLQ/MM Spatial umí číst i poskytovat prostorová data v těchto výměnných formátech:

• OGC Well-Known Text Representation for Geometry,

• OGC Well-Known Binary Representation for Geometry,

• GML (Geography Markup Language).

3.4 Způsoby uložení prostorových dat v GDB

3.4.1 Formáty OGC

Specifikace [OGC1999], [OGC2005], [OGC2005a] popisuje ukládání prostorových dat v re-
lačních databázích podporujících jazyk SQL minimálně ve verzi SQL-92:

• bez použití prostorových datových typů
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Obr. 3.9: Datový katalog dle SQL/MM Spatial (Převzato ze [Sto2006].).



Atributy prvků jsou uloženy v tzv.  feature table,  obsahující  sloupce s atributy prvků 
a tzv. prostorový sloupec (geometry column) jménem GID - cizí klíč z tabulky  geo-
metry table, kde je uložena geometrie prvků. Nevejde-li se celá geometrie prvku na je-
den řádek geometry table, je rozdělena do více řádků. Prvky jsou ukládány seskupené 
podle své polohy do čtvercových dlaždic. GID je vlastně identifikátorem dlaždice (viz 
obr. 3.10, 3.12).

Prostorové informace o prvcích jsou v geometry table  (viz obr. 3.10) uloženy jako:

• binární data (obr. 3.11)

Pro každý prvek je v  geometry  table uloženo GID, souřadnice obálky v textové 
(číselné) formě a souřadnice prvku v binární formě jako OGC Well-known Binary 
Representation for Geometry. (Popis v [OGC2005a].)
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Obr. 3.10: Uložení prostorových dat v GDB podle OGC bez použití prostorových datových typů (Zdroj:  
[OGC2005a].).

Obr. 3.11: Uložení polygonové vrstvy v formátu OGC Well-known Binary Representation for Geometry 
(Zdroj: [OGC2005a].).



• číselná data (normalized format; obr. 3.12)

Prvky jsou uloženy jako řetězce souřadnic, podrobnosti lze nalézt v [OGC2005a].

• s použitím prostorových datových typů

Feature table obsahuje geometrii prvků jako jeden ze sloupců.
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Obr. 3.12: Uložení polygonové vrstvy v "normalized" formátu OGC (Převzato z [OGC1999].).

Obr. 3.13: Uložení prostorových dat v GDB podle OGC s použitím 
prostorových datových typů (Převzato z [OGC1999].).



Tabulky GEOMETRY_COLUMNS a SPATIAL_REF_SYS obsahují metadata k prostorovým 
datům v databázi.   GEOMETRY_COLUMNS popisuje všechny  feature tables v databázi, 
v případě nepoužívání prostorových datových typů, i  geometry tables.  Přesněji řečeno, ob-
sahuje informace o prostorových sloupcích. SPATIAL_REF_SYS popisuje všechny souřadni-
cové systémy použité v databázi.

Specifikace neudává, jak indexovat prostorová data, ale s každým prvkem jsou uchovávány 
i souřadnice dlaždice, v níž se nachází. Nabízí se tedy použití dlaždicového (nebo quad-tree) 
indexu. 

3.4.2 Formáty DBMS – prostorové datové typy

ORDBMS s podporou ukládání geografických dat používají pro uložení jedné prvkové třídy 
pouze jednu tabulku. V jejím prostorovém sloupci je přímo uložena geometrie prvků jako 
prostorový datový typ, který konkrétní ORDBMS podporuje. Tyto formáty vycházejí ze stan-
dardů OGC nebo SQL/MM Spatial, ale odlišují se například v datových typech, dimenzi ob-
jektů, přidaných metodách atd.

Přehled nejznámějších DBMS

• Oracle

Pro práci s prostorovými daty potřebuje nadstavbu Spatial - několik balíků uživatelsky 
definovaných funkcí a procedur, zapsaných v procedurálním jazyce PL/SQL, umožňu-
jících práci s prostorovými daty v ORDBMS Oracle. Datový model vychází z OGC 
specifikace [OGC2005a], konkrétně z implementace „SQL With Geometry Types“ - 
uložení prostorových dat pomocí prostorových datových typů. Prostorová data jsou 
v tabulce uložena pomocí objektového datového typu SDO_GEOMETRY.

SDO_GEOMETRY obsahuje datové typy pro tyto geometrická primitiva (elementy):
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Obr. 3.14: Prostorové datové typy v Oracle Spatial (Převzato z [Mur2005]).



Oracle Spatial umožňuje ukládat až čtyřrozměrné objekty, ale většina funkcí v Oracle 
Spatial pracuje pouze s prvními dvěma souřadnicemi - tyto musí vyjadřovat X a Y.

Data jsou organizována do hierarchické struktury:

• element

geometrické primitivum, základní stavební prvek prostorových dat - bod, linie 
(řetězec linií), polygon

• geometrie (geometrický objekt)

reprezentace prostorového prvku, může obsahovat jeden element, více elemen-
tů stejného druhu nebo více elementů různých druhů, odpovídá řádku tabulky

• vrstva

množina geometrických objektů se stejnými atributy, odpovídá tabulce

Oracle Spatial používá R-tree indexování prostorových dat. Podrobnosti o Oracle Spa-
tial a formátu SDO_GEOMETRY jsou uvedeny v manuálu [Mur2003].

Oracle Spatial obsahuje také prostorový datový typ SDO_TOPO pro ukládání topolo-
gických dat. Více v [Mur2005a].

• IBM DB2

Nadstavba tohoto ORDBMS pro práci s prostorovými daty  Spatial Extender splňuje 
specifikaci OGC Simple feature Specification for SQL i standard SQL/MM Spatial. 
Na vývoji Spatial Extenderu se podílel ESRI. Spatial Extender je tedy více než ostatní 
databázové systémy svázán s prostředím ArcGIS. Dokáže na příklad číst i poskytovat 
data ve formátu shapefile. Spatial Extender používá dlaždicový index.

Geodetic Extender je další prostorová nadstavba DB2. Umožňuje pracovat s prosto-
rovými  daty,  vztaženými  k  zakřivenému  povrchu  (elipsoidu).  Používá  Voroného 
prostorový index. Různé druhy rozdělení (teselace) zemského povrchu na Voroného 
polygony jsou předdefinovány a uloženy v databázi. Více v manuálu [IBM2004].

• IBM Informix

Svými vlastnostmi se podobá IBM DB2, splňuje OGC Simple feature Specification 
for SQL. Stejně jako DB2 obsahuje nadstavbu pro práci s prostorovými daty v rovině 
(Spatial DataBlade) i na povrchu elipsoidu (Geodetic DataBlade). Umí pracovat se 
stejnými formáty prostorových dat jako DB2, tj. OGC Well-Known Text Representa-
tion for  Geometry,  OGC  Well-Known Binary  Representation for  Geometry,  GML 
a ESRI Shapefile.

Na rozdíl od DB2, IBM Spatial DataBlade používá R-tree prostorový index. Geodetic  
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DataBlade používá R-tree také, ale kombinuje ho s Voroného teselací.  Podrobnější 
informace lze nalézt v [IBM2002] a [IBM2002a].

• PostgreSQL +  PostGIS

PostgreSQL je open-source ORDBMS, PostGIS jeho prostorová nadstavba. PostGIS 
od verze 0.9 dokáže uchovávat všechny druhy prvků (features) popsané ve specifikaci 
OGC Simple features for SQL. Prvky jsou v databázi uloženy jako datové typy OGC 
Well-known binary, vstup a výstup dat je možný i ve formátu OGC Well-known text. 

PostGIS obsahuje i rozšiřující datové typy přesahující specifikaci OGC. Jde o Exten-
ded Well-known binary a Extended Well-known text, umožňující ukládání 2,5-D prv-
ků  (obsahující  Z-souřadnice)  a  dynamicky  segmentovaných  prvků  (prvků  s  M-
hodnotami).  M-hodnota  je  v  podstatě  další  souřadnice  prvku.  Může  obsahovat  li-
bovolný údaj, na příklad čas nebo v případě liniových prvků „kilometráž“. Rozšiřující 
datové typy dovolují ukládat společně s geometrií prvků i  údaje o jejich souřadni-
covém systému. Podle specifikace se s geometrií ukládá pouze identifikátor souřadni-
cového systému (SRID - Spatial  Reference ID),  odkazující  do metadatové tabulky 
SPATIAL_REF_SYS Table, v níž jsou jednotlivé souřadnicové systémy popsány.

PostGIS používá R-Tree indexy implementované na základě GiST zápisu seznamu 
GIS dat. Více v [Pos2005]. 

• MySQL

Tento RDBMS uchovává prostorová data, zčásti odpovídající specifikaci [OGC1999] - 
SQL with Geometry Types, jako sloupcový datový typ geometry, který dokáže převá-
dět na OGC Well-known binary nebo OGC Well-known text. Součástí databázového 
systému jsou i základní vestavěné funkce pro práci s prostorovými daty přístupné přes 
rozhraní  SQL.  V  MySQL  je  implementován  R-tree  prostorový  index.  Více 
v [MyS2006]. 

3.4.3 ArcSDE binární formát dat (ArcSDE compressed binary)

V případě  geografického informačního systému ArcGIS od firmy ESRI může být vlastní GIS 
propojen s databází pomocí programu ArcSDE (Spatial Database Engine). Připojená databáze 
se označuje jako SDE geodatabase. Programy jako je ArcSDE, sloužící k vzájemnému propo-
jení jiných programů, se obecně nazývají middleware.

ArcSDE funguje jako „prostředník“ při komunikaci mezi databázovým serverem a ArcGIS - 
klientem tak, že převádí požadavky klienta (čtení, zápis dat) na posloupnost SQL - příkazů 
srozumitelných pro databázový systém a naopak.

ArcSDE umožňuje ukládat prostorová data do RDMBS i bez použití prostorových datových 
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typů. Typy prvků, jež je možno uložit pomocí ArcSDE jsou obdobné jako prostorové typy ze 
SQL/MM Spatial nebo OGC Simple Features. Jsou to opět body, linie a polygony, jednoduché 
i  složené.  Spojnicemi  vrcholů  linií  a  polygonů  mohou  být  i  křivky.  Na  rozdíl  od  výše 
jmenovaných specifikací  mohou mít  prvky uložené  pomocí  ArcSDE i  Z-souřadnice  a M-
hodnoty.  Jedna  prvková  třída  smí  obsahovat  jen  jeden  prostorový sloupec,  tj.  jedna  sada 
atributových dat smí mít jen jednu prostorovou reprezentaci.

Jedna prvková třída v ArcSDE binárním formátu je v databázi reprezentována tabulkami  (viz 
obr. 3.15):

• business table

Její  název odpovídá názvu prvkové třídy,  obsahuje sloupce s  atributy prvků a  tzv. 
prostorový sloupec (spatial column) sloužící k propojení s ostatními tabulkami.

• feature table

Její název začíná vždy písmenem „f“ a jeho součástí je identifikační číslo (ID) prv-
kové  třídy.  Tabulka  obsahuje  vlastní  geometrii  prvku  -  souřadnice  bodů  tvořících 
prvek a další údaje o něm (délka linie, plocha polygonu, souřadnice obálky prvku). 
Tabulka je s bussiness table propojena vazbou 1:1.

• spatial index table

Její název začíná vždy písmenem „s“ a stejně jako u feature table je jeho součástí ID 
prvkové třídy. Obsahuje prostorový dlaždicový index prvkové třídy, konkrétně infor-
mace o tom, do kterých dlaždic jednotlivé prvky zasahují. S výše uvedenými tabul-
kami je propojena vazbou 1:N.

• delta tables

Používají  se,  existuje-li  prvková třída ve více verzích (při  víceuživatelské editaci). 
Adds table obsahuje všechny prvky během editace přidané,  deletes table obsahuje 
smazané prvky.
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ArcSDE binární formát a normalizovaný formát OGC v binární podobě používá ArcSDE pro 
ukládání geografických dat do RDBMS, které ukládání takových dat implicitně nepodporují. 
K tabulkám jako je business table, feature table atd. přistupuje pouze ArcSDE, v RDBMS jsou 
uloženy jako binární data, jejichž datový typ závisí na konkrétním RDBMS. Datové typy jako 
je ArcSDE Compressed Binary,  které pro databázi vypadají  jako binární,  ale mají  v sobě 
složitější strukturu, se nazývají opaque types.

V tabulkách 3.1 a 3.2  je přehled databázových systémů a možností uložení prostorových dat 
pomocí ArcSDE.
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Obr. 3.15: Schéma tabulek v ArcSDE binárním formátu (Převzato z [ESR2001].).



RDBMS Uložení prostorových dat Datový typ prostorového sloupce

Oracle ArcSDE Compressed Binary Long RAW, BLOB

Oracle Spatial/Locator - prostorový datový typ SDO_Geometry

OGC Well Known Binary Long RAW

Microsoft SQL Server ArcSDE Compressed Binary Image

OGC Well Known Binary Image

IBM DB2 Spatial Extender - prostorový datový typ ST_Geometry

IBM Informix Spatial Datablade - prostorový datový typ ST_Geometry

Tab. 3.1: Uložení geografických dat v DBMS pomocí ArcSDE (zdroj: [ESR2001]).

RDBMS Uložení prostorových dat Prostorový index

Oracle ArcSDE Compressed Binary víceúrovňový dlaždicový

Oracle Spatial/Locator - prostorový datový typ R-tree

OGC Well Known Binary víceúrovňový dlaždicový

Microsoft SQL Server ArcSDE Compressed Binary víceúrovňový dlaždicový

OGC Well Known Binary víceúrovňový dlaždicový

IBM DB2 Spatial Extender - prostorový datový typ víceúrovňový dlaždicový

IBM Informix Spatial Datablade - prostorový datový typ R-tree

Tab. 3.2: Prostorové indexy použité v DBMS pro geografická data uložená pomocí ArcSDE (zdroj: [ESR2001]).

Je-li  u  jednoho  DBMS uvedeno  více  způsobů  uložení  a  indexování  prostorových  dat,  je 
možné tyto způsoby volit pro každou prvkovou třídu v DBMS uloženou. V případě uložení 
prostorových dat v podobě prostorových datových typů, ArcSDE slouží pouze pro komunika-
ci databáze s geografickým informačním systémem ArcGIS.

3.4.4 ESRI Personal Geodatabase - mdb formát dat

Jedná se o způsob uložení prostorových dat  v produktu ArcGIS, který nesplňuje  všechny 
vlastnosti  běžné geodatabáze.  ESRI Personal  Geodatabase (Dále v textu bude označována 
i jako osobní geodatabáze.) není uložena na databázovém serveru, ale v binárním souboru 
typu .mdb. Tento typ souborů rovněž používá aplikace Microsoft Access. Protože celá geoda-
tabáze je obsažena v jediném souboru, má omezenou velikost (závislou na maximální ve-
likosti souboru v daném operačním systému počítače) a její obsah nemůže být editován více 
uživateli najednou.

Do ESRI Personal Geodatabase lze uložit stejné druhy dat jako do databáze, s níž ArcGIS ko-
munikuje pomocí ArcSDE.

V ESRI Personal Geodatabase je implementován maximálně tříúrovňový dlaždicový prosto-
rový index.
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3.5 Struktura geodatabáze firmy ESRI

Jednou z možností ukládání dat v systému ArcGIS je použití geodatabáze, buď Personal Geo-
database (viz podkapitolu 3.4.4), nebo jeden z podporovaných DBMS připojený k ArcGIS po-
mocí ArcSDE. (viz podkapitolu 3.4.3). Souhrnně se oba způsoby označují jako ESRI® Geoda-
tabase. Obr. 3.16 ukazuje část její logické struktury.

• Feature (prvek)  je základním stavebním kamenem prostorové databáze. Prvek ozna-
čovaný jako jednoduchý (Simple Feature) představuje objekt nebo jev z reálného svě-
ta. Odpovídá řádku tabulky (řádkům tabulek) v databázi. Definice Simple Features se 
však liší od simple features popsaných ve specifikacích OGC. Existují i další typy prv-
ků, na příklad prvky anotace (Annotation Features), v nichž jsou uloženy texty, které 
budou zobrazeny v mapě, vytvořené z obsahu geodatabáze. Prvky anotace mohou být 
přímo provázány s jednoduchými prvky, v tom případě existuje mezi jejich prvkovými 
třídami relace (Relationship class).

• Subtype (subtyp, podtyp) představuje prvky v jedné prvkové třídě, které mají stejnou 
hodnotu zvoleného atributu (sloupce). V prvkové třídě subtypy mohou, ale nemusí být 
definovány. Se subtypy lze pracovat zčásti samostatně, na příklad je možné definovat 
topologická pravidla až na úrovni subtypů. Při návrhu databáze je zapotřebí správně 
rozhodnout, které skupiny prvků oddělit pomocí subtypů a které naopak přesunout do 
samostatné prvkové třídy.

• Feature class (prvková třída)  je soubor prvků se stejnými atributy. V databázi je fy-
zicky reprezentována tabulkou (tabulkami) - viz předchozí odstavce. Rozlišujeme prv-
kové třídy jednoduché (simple; dále v textu označované jako „prvkové třídy“), ob-
sahující  jednoduché prvky,  a  prvkové třídy,  v  nichž jsou uloženy jiné typy prvků, 
na příklad anotační prvkové třídy (dále v textu označované jako „anotační třídy“).

• Feature Dataset (datová sada prvků) obsahuje soubor prvkových tříd majících stejný 
souřadnicový  systém.  Mezi  prvkovými  třídami  v  jedné  datové  sadě  lze  definovat 
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Obr. 3.16: Část struktury  ESRI® Geodatabase.



topologické vztahy, podmínkou pro to je právě shodnost souřadnicových systémů zú-
častněných prvkových tříd. Prvkové třídy mohou být v geodatabázi firmy ESRI ulože-
ny i mimo datové sady.

• Table je obyčejná databázová tabulka neobsahující prostorová data. Může se nacházet 
pouze v kořenu ESRI® Geodatabase, ne uvnitř datových sad.

• Relationship Class (relační třída) definuje relaci mezi objekty v databázi (prvkovými 
třídami, tabulkami). Relace může být typu 1:1 nebo 1:N. Dále se rozlišují jednoduché 
(simple) a složené (composite) relace. Složené relace zajišťují referenční integritu dat 
- změnu nadřízené tabulky promítnou i do podřízených - na příklad kaskádové mazání. 

• Topology (topologie)  uchovává topologické vztahy (pravidla -  Topology Rules) mezi 
prvkovými třídami nebo mezi prvky v jednotlivých třídách. Přehled podporovaných 
pravidel lze nalézt v [Arc2005]. Topologických vztahů mezi prvky či prvkovými třída-
mi lze využít například při editaci sdílených bodů a hran - mění se všechny zúčastněné 
prvky najednou.

• Domain obsahuje doménové integritní omezení.

Výše uvedené databázové objekty byly v této práci použity pro implementaci pozemkového 
datového modelu. Vyjma topologie poskytují základní schéma pro uložení jednoduchých prv-
ků v geodatabázi firmy ESRI. Další možné struktury ESRI® Geodatabase budou pouze zmíně-
ny (Obr. 3.16 nerozvádí jejich strukturu.):

• Geometric Network se buduje nad prvkovými třídami opět v rámci jedné datové sady, 
umožňuje provádět síťové analýzy.

• Raster Dataset

• CAD Dataset

• Survey Dataset
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4 Pozemkový datový model a implementace 
uložení prostorových dat
V této práci je pozemkový datový model chápán jako určitá struktura pro data, jež jsou po-
třebná pro vedení katastru nemovitostí. Tato práce se zabývá částí pozemkového datového 
modelu,  která  popisuje  prostorová  data  a  některá  data  nepostorová  na  ně  bezprostředně 
navazující (tj. přímo připojená relační vazbou). Jako podkladová data byly použity soubory 
výměnného formátu katastru  nemovitostí  České republiky.  Výměnný formát  je označován 
zkratkou VFK - výměnný formát katastru. Struktura výměnného formátu je známá  a popsaná 
v [ČÚZ2004], naproti tomu datový model samotného informačního systému katastru nemovi-
tostí zveřejněn není.

Pro implementaci části pozemkového datového modelu, tj. návrh nového datového modelu 
pro výše zmíněná vstupní data  a  jejich uložení  do geografické databáze,  byl zvolen geo-
grafický informační systém ArcGIS a s ním související ESRI® Geodatabase. Už od této volby 
se odvíjí podoba výsledného datového modelu, protože při jeho návrhu lze použít netradiční 
databázové struktury, které zvolená geodatabáze nabízí.

4.1 Výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí 
České republiky

Informace o struktuře VFK byly čerpány z [ČÚZ2004]. VFK slouží s k předávání dat mezi 
ISKN (spravovaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním - ČÚZK) a jinými infor-
mačními systémy. Jde o textový soubor se znakovou sadou ISO 8859-2 (vyjímečně Windows 
1250) [ČÚZ2004].

Soubor ve výměnném formátu se skládá z:

• hlavičky,

• datových bloků,

• koncového znaku &K.

Hlavička souboru ve VFK obsahuje údaje:

• verzi VFK (V této práci byla použita verze 2.8.),

• datum a čas vytvoření souboru,

• původ dat,

• označení znakové sady,

• seznam skupin datových bloků v souboru,
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• jméno osoby, která soubor vytvořila,

• časovou podmínku pro vytvoření souboru (buď stav k jednomu datu nebo k časovému 
intervalu),

• omezující podmínku - katastrální území,

• omezující podmínku - oprávněné subjekty,

• omezující podmínku - parcely,

• omezující podmínku - polygon.

Řádek hlavičky začíná návěštím &H, pokračuje označením položky a končí příslušnými údaji 
oddělenými středníkem, např.:

&HVYTVORENO;"13.10.2004 09:02:56".

Datové bloky  reprezentují  databázové tabulky,  odvozené z tabulek ve vlastním ISKN (viz 
[ČÚZ2004], kap. 1.3). Soubor VFK lze tedy interpretovat jako popis obsahu databáze. V sou-
boru VFK se každý datový blok (tabulka) sestává z těchto řádků:

• právě jeden uvozující řádek bloku obsahující atributy (sloupce tabulky) a jejich datové 
typy,

• řádky s vlastními hodnotami atributů (v pořadí dle uvozujícího řádku).

Uvozující řádek bloku začíná návěštím &B, následuje zkratka označení bloku a jednotlivé 
atributy se svými datovými typy, oddělené středníkem. Datový typ atributu může být:

• textový (řetězcový), označený TX, kde X je maximální délka řetězce,

• číselný, označený NX.Y, kde X vyjadřuje maximální počet míst a Y udává, kolik míst 
z X leží za desetinnou čárkou,

• datumový, označený D. Viz příklad začátku uvozujícího řádku datového bloku PAR:

&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1; 
...

Řádky s  hodnotami  atributů  začínají  návěštím  &D,  pokračují  zkratkou  označení  bloku 
a hodnotami atributů oddělenými středníkem. Viz příklad:

&DPAR;92340708;0;"09.09.1999 00:00:00";"";2; ...

Datové bloky jsou sdruženy do skupin podle tématiky jejich obsahu (příklad v tab. 4.1).

4.1.1 VFK jako vstupní data pro diplomovou práci

Protože se tato práce zaměřuje na prostorová data, byly pro návrh nového datového modelu 
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vybrány  jen  datové  bloky  obsahující  informace  o  parcelách,  budovách  a  datové  bloky  s 
prostorovými informacemi. Jejich seznam obsahuje tabulka 4.1.  Navržený datový model pro 
prostorová data VFK vychází z toho původního (viz. obr. 4.1 ), to znamená, že model pro 
zbývající neprostorová data VFK se nemění.

Skupina datových bloků Datové bloky

Jméno Kód Kód Popis

Nemovitosti NEMO PAR Parcely

BUD Budovy

Prvky katastrální mapy PKMP SOBR Souřadnice bodů polohopisu v mapě

SBP Spojení bodů polohopisu - definuje polohopisné liniové prvky

SBM Spojení bodů mapy - definuje nepolohopisné liniové prvky

KODCHB Číselník kódů charakteristiky kvality bodu

HP Hranice parcel

OP Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,...)

OB Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy,..)

DPM Další prvky mapy

OBBP Obrazy bodů bodových polí

TYPPPD Číselník typů prvků prostorových dat

BPEJ BPEJ HBPEJ Hranice BPEJ

OBPEJ Označení BPEJ

Tab. 4.1: Datové bloky VFK vybrané pro uložení do geografické databáze podle navrženého datového modelu.

Na následujícím obrázku je zobrazen ER - diagram (Entity-Relationship diagram - schéma da-
tabáze s vyznačenými entitami (tabulkami) a relacemi) původního datového modelu vybrané 
části VF ISKN odvozený z informací v [ČÚZ2004]. Kvůli přehlednosti diagramu na něm chy-
bí  číselník  TYPPPD,  který  je  propojen  kresbu  zahušťujícími  relačními  vazbami  s  větším 
množstvím datových bloků.
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Obr. 4.1: ER - diagram vybrané části VFK.
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K datovému bloku  PAR se váží dvě rekursivní relační vazby, tj. takové, které určují vztah 
mezi řádky v jedné tabulce (datovém bloku). Vazby lze použít pouze pro parcely vedené ve 
zjednodušené evidenci (ZE), první ukazuje na parcely katastru nemovitostí ležící „nad“ danou 
parcelou ZE. Druhá vazba se vztahuje k dílu parcely a ukazuje na parcelu, v níž leží daný díl. 
S oběma vazbami navrhovaný datový model nemusí počítat,  protože řeší ukládání prosto-
rových dat VFK (digitální katastrální mapy - DKM), která už parcely ZE neobsahují.

Stručný popis vybraných datových bloků (Zpracováno podle [ČÚZ2004].):

• PAR obsahuje atributové informace o parcelách, na příklad kód katastrálního území, 
v níž parcela leží, číslo parcely, její druh a způsob využití, identifikátor budovy ležící 
na parcele atd. Blok obsahuje také sloupec s identifikátorem listu vlastnictví (datový 
blok TEL), na kterém se daná parcela nachází. 

• BUD - atributové informace o budovách, jejich popisné, nebo evidenční číslo, způsob 
využití, identifikátor listu vlastnictví

• SOBR -  seznam  souřadnic  bodů  polohopisu  katastrální  mapy,  zde  jsou  ukládány 
souřadnice lomových bodů všech prostorových polohopisných prvků (viz obr. 4.2). 
Polohopisné prvky jsou ty, jejichž lomové body byly určeny měřením, jsou hlavní ná-
plní katastrální mapy (např. hranice parcel). Nepolohopisné prvky jsou prvky popisné 
a doplňující (např. hranice BPEJ, parcelní čísla), případně zlepšující čitelnost digitální 
katastrální mapy (šipky). Souřadnice nepolohopisných prvků jsou uloženy jinde (v da-
tovém bloku  SBM linie a přímo v jednotlivých datových blocích body). Body jsou 
uloženy včetně svého úplného čísla a kódu charakteristiky kvality (podle [ČÚZ1996]).

• SBP definuje liniové polohopisné prvky jako spojnice dvou bodů z datového bloku 
SOBR. Určuje také typ spojnice: přímá, oblouk kružnice, obecná křivka.

• SBM definuje liniové nepolohopisné prvky, na rozdíl od  SBP obsahuje tato tabulka 
i souřadnice bodů, z nichž se linie skládají. Neobsahuje tedy odkazy do tabulky se se-
znamem souřadnic. Stejně jako SBP určuje typ spojnice bodů.

• KODCHB je číselník vysvětlující kódy charakteristiky kvality bodu.
• HP identifikuje  hranice  parcel  -  liniové polohopisné prvky tvořené spojením dvou 

bodů polohopisu. Sloupce  PAR_ID_1 a  PAR_ID_2 obsahují klíče parcel, které daná 
hranice odděluje. Jestliže je daná hranice hranicí digitálně dosud nezpracovaného úze-
mí, nebo hranicí státní, zůstane sloupec PAR_ID_2 nevyplněn.

• OP obsahuje prvky definující parcelu v mapě. Je to parcelní číslo, značka druhu parce-
ly, popisné parcelní číslo a šipka k popisnému parcelnímu číslu. Vztažný bod textu 
parcelního čísla (jehož souřadnice i poloha vůči textu jsou rovněž obsahem tabulky 
OP) je zároveň vztažným bodem parcely. Geometrie parcely je tedy určena vztažným 
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bodem parcely a hranicemi parcely, jež ho obklopují. Je-li parcela příliš malá, aby do 
ní byla při vztažném měřítku 1:1000 vykreslena značka druhu, může být vynechána. 
Parcelní číslo musí být nakresleno vždy, i když bude neúměrně malé. V tom případě se 
použije ještě popisné parcelní číslo se šipkou nakreslené mimo parcelu. Popisné parc. 
číslo se kreslí také do velkých nebo podlouhlých parcel, kde je třeba zobrazit číslo 
vícekrát. Tabulka OP, i všechny ostatní tabulky obsahující text nebo značky, obsahuje 
sloupce udávájící velikost textu (značky) v mm při kresbě 1:1000 a úhel natočení textu 
(značky). Úhel je uveden v grádech a počítán od záporné poloosy Y souřadnicového 
systému S-JTSK proti směru hodinových ručiček.

• OB obsahuje prvky, které definují budovu zapsanou v SPI v mapě. Jde o liniový polo-
hopisný prvek obvod budovy a bodový popisný prvek značka druhu budovy.

• DPM „obsahuje polohopisné a popisné entity katastrální mapy, které nezobrazují po-
pisné údaje katastru.“ [ČÚZ2004]

Prvek DPM Způsob uložení geometrie Příklad prvku

polohopisný bodový vazba na tabulku SOBR bod bodového pole

polohopisný liniový vazba na tabulku SBP, přes ní na SOBR vnitřní kresba

nepolohopisný bodový souřadnice přímo v tabulce DPM název města, obce

nepolohopisný liniový vazba na tabulku SBM hranice chráněného území

Tab. 4.2: Obsah tabulky DPM.

• OBBP obsahuje body polohového a výškového bodového pole (polohopisné bodové 
prvky) a označení polohových bodů číslem (nepolohopisné bodové prvky).

• TYPPPD je číselník kódů odlišujících různé typy prostorových prvků v tabulkách: 
DPM, HP, OP, OB, OBBP, HBPEJ, OBPEJ

• HBPEJ obsahuje hranice BPEJ - liniové nepolohopisné prvky

• OBPEJ obsahuje kódy BPEJ - bodové nepolohopisné prvky

VFK obsahuje bodová a liniová prostorová data. Souřadnice všech bodů polohopisu (včetně 
lomových bodů liniových prvků) jsou uloženy v jediné tabulce -  SOBR a s vlastními prvky 
jsou svázány přes propojovací tabulku SBP. Obr. 4.2 znázorňuje příklad uložení hranice par-
cel ve VFK. V tabulkách nejsou pro větší názornost některé sloupce zobrazeny.
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Z obrázku 4.2 je patrné, že VFK  nepoužívá pro uložení prostorových dat prostorové datové 
typy, ale jednoduché číselné datové typy. Struktura jeho prostorové části je kvůli tomu složi-
tější, než v případě způsobů běžných v GIS. Souřadnice každého bodu polohopisných prvků 
ve VFK jsou uloženy jen jednou. Naproti tomu, souřadnice bodů nepolohopisných liniových 
prvků se v tabulce SBM opakují tolikrát, na kolika liniích bod leží. 

Stejně tak je v GIS obvyklé, že geometrie každého prvku je uložena odděleně, tzn. souřadnice 
jednoho bodu jsou v databázi uloženy tolikrát, kolik prvků na něm (svým lomovým bodem) 
leží, na příklad shoduje-li se obvod budovy s hranicemi stavební parcely. Když je potřeba při-
řadit lomovým bodům polygonových nebo liniových prvků atributy, tak jako v tabulce SOBR, 
musí se tyto body zkopírovat do samostatné bodové vrstvy a atributy uložit tam.

4.2 Import souboru VFK do prostředí ArcGIS

Pro import souboru VFK do prostředí ArcGIS byl použit program ISKN Studio 1.3 od firmy 
ARCDATA  PRAHA  (http://www.arcdata.cz/support/download/iskn-studio-view).  Program 
nabízí možnost importu jak do SDE geodatabáze, tak do osobní geodatabáze. Byla vybrána 
druhá možnost, neboť pro práci s VFK a implementaci navrženého datového modelu svou 
funkčností postačuje. Obsah osobní geodatabáze lze v případě potřeby kompletně převést do 
SDE geodatabáze.

Data je možno importovat do nově vytvořené geodatabáze nebo připojit do stávající. Import 
probíhá ve třech krocích, první krok se provede jen v případě importu do nové geodatabáze:
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Obr. 4.2: Schéma uložení liniových prvků (zde hranice parcely) ve VFK.
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1. vytvoření nové Personal geodatabáze, vytvoření prázdných tabulek, prázdných prv-
kových tříd, naplnění některých číselníků, propojení tabulek relačními vazbami podle 
datového modelu VFK a propojení prvkových tříd a tabulek relačními vazbami,

2. naplnění tabulek ze souboru VFK,

3. naplnění prvkových tříd (vektorizace).

Prvkové třídy odpovídají datovým blokům VFK obsahujícím prostorová data. Vyjímkou jsou 
pouze polygonové prvkové třídy parcel a budov, ty jsou asociovány s tabulkami, které prosto-
rová data neobsahují. Jejich název je složen z názvu původní tabulky, znaku „_“ a písmen 
P nebo  L nebo  POLY pro  bodovou,  liniovou  a  polygonovou  prvkovou  třídu.  Atributové 
tabulky prvkových tříd obsahují sloupec s identifikátory prvků z původních tabulek, přes ten-
to sloupec je každá prvková třída propojena relační vazbou se svou původní tabulkou. V ná-
sledující tabulce jsou uvedeny vztahy datových bloků (tabulek) VFK a prvkových tříd vytvo-
řených při importu VFK do geodatabáze.

Datové bloky (tabulky) VFK Prvkové třídy v GDB Obsah prvkových tříd

PAR OP_POLY parcely jako polygony

BUD OB_POLY budovy zapsané v SPI jako polygony

HP HP_L hranice parcel - linie

OP OP_L vynášecí čáry šipek k popisným parcelním číslům

OP_P parcelní čísla, značky druhů parcel, popisná parcelní čísla, 
šipky k nim

OB OB_L obvod budov zapsaných v SPI

OB_P značky druhů budov

DPM DPM_L vnitřní kresba, osy drah, elektrická vedení, hranice chráněných 
území

DPM_P místní a pomístní názvy v mapě, popisné značky budov, popis-
ná parcelní čísla – volná, značky pro hraniční znaky, spe-
cifické stavební objekty (kostel, synagoga...), předměty 
malého rozsahu (boží muka …), stožáry, veřejné studny

OBBP OBBP_P značky a popisky bodů bodových polí

HBPEJ

OBPEJ

HBPEJ_L hranice BPEJ

OBPEJ_P označení plochy kódem BPEJ

Tab. 4.3: Import VFK do geodatabáze.

ER-diagram prostorové části geodatabáze s importovaným souborem VFK je v příloze 2. Jeho 
základ, stejně jako základy všech ostatních diagramů v této práci, byl vytvořen pomocí skriptu 
Geodatabase Diagrammer for ArcGIS 9 napsaného pro aplikaci ArcCatalog (součást systému 
ArcGIS). Skript je k dispozici na  http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13616 . Kromě 
přidaných prvkových a relačních tříd se datový model geodatabáze s importovaným souborem 
VFK neliší od datového modelu VFK.

Prostorová  data  ve  VFK mají  souřadnicový systém S-JTSK,  který  je  levotočivý.  Protože 
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v GIS je obvyklé použití pravotočivých souřadnicových systémů, program  ISKN Studio při 
importu  souboru  VFK  transformoval  souřadnice  importovaných  prvků  do  pravotočivého 
souřadnicového systému S-JTSK East-North. Transformaci lze vyjádřit vztahy:

xS− JTSK East−North = −Y S−JTSK

yS− JTSK East−North = −X S− JTSK

Obr. 4.3: Vztah S-JTSK a S-JTSK East-North.

4.3 Návrh nového datového modelu prostorových dat ve VFK

Navržený datový model vychází z modelu dat VFK importovaných do ESRI® Geodatabase. 
Model  je  upraven  tak,  aby  vyžíval  možností  ESRI® Geodatabase,  které  nejsou  dostupné 
v ostatních databázových systémech. Jedná se o subtypy, topologická pravidla a anotace (po-
pisky prvků). Návrh nového datového modelu využívajícího těchto databázových struktur po-
pisují následující odstavce. Nejprve je ale potřeba určit pravidla pro pojmenovávání různých 
databázových objektů v navrhovaném datovém modelu.

4.3.1 Názvové konvence

Názvy databázových objektů v navrženém datovém modelu se řídí určitými pravidly:

• Názvy prvkových tříd a subtypů jsou psány bez diakritiky, začínají velkým písmenem, 
další slova v názvech začínají malým písmenem, slova jsou oddělena podtržítkem (_), 
na příklad Podrobne_body_polohopisu.

• Názvy anotačních tříd se skládají z názvů prvkových tříd, které popisují  a přípony 
„Anno“. Na příklad BudovyAnno.

• Názvy relačních tříd jsou složeny z názvů prvkových tříd, které propojují, oddělených 
podtržítkem. Na prvním místě je název prvkové třídy, z níž relace vychází (tzv. Origin 
feature class) – tj. má-li relace kardinalitu 1:M, bude na prvním místě názvu relační 
třídy název relace odpovídající číslu 1. Na příklad  Budovy_Parcely. Toto neplatí pro 
relační třídy spojujícími anotační a prvkové třídy. Jejich názvy vyjadřují obsah připo-
jených anotačních tříd.

Při implementaci navrženého modelu ArcGIS vytvořil názvy těchto ralčních tříd auto-
maticky,  skládají  se  ze  slova  Anno a  identifikátorů  zúčastněných  prvkových  tříd 
(ObjectClassID) oddělených podtržítky. Na příklad Anno_13_27, kde 13 je identifiká-
tor prvkové třídy Budovy a 27 odpovídá anotační třídě BudovyAnno.
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4.3.2 Prvkové třídy

Protože mezi prvkovými třídami a tabulkami, ze kterých vycházejí (viz tabulku 4.3) existují 
relace 1:1, bylo možné obsah původních tabulek k prvkovým třídám připojit (join). Prvkové 
třídy DPM_P a DPM_L byly rozděleny do více tříd podle tématiky jejich obsahu. Díky uložení 
prostorových dat v prvkových třídách by v novém datovém modelu bylo možné nepoužít 
tabulky SBP,  SBM a SOBR. Tabulka SOBR ale obsahuje atributy bodů polohopisu, které do 
liniových a polygonových prvkových tříd není možné uložit. Pro zachování těchto atributů 
(číslo  bodu,  kód  charakteristiky  kvality  bodu  atd.)  byla  z  podrobných  bodů  polohopisu 
v tabulce  SOBR vytvořena  nová prvková třída  Podrobne_body_polohopisu a  informace 
o bodech bodových polí byly připojeny k prvkové třídě  Body_bodovych_poli. Všechny prv-
kové třídy byly přejmenovány, aby jejich názvy lépe vystihovaly jejich obsah. Viz následující 
tabulku:

Prvkové třídy po importu VFK Připojené tabulky Prvkové třídy v novém datovém modelu

OP_POLY PAR Parcely

OB_POLY BUD Budovy

HP_L HP Hranice_parcel

OP_P OP Parcelni_cisla_popisna

OP_L, OP_P, DPM_P OP, DPM Sipky

DPM_L DPM Elektricka_vedeni

Hranice_chranenych_uzemi

Osy_drah

Vnitrni_kresba

DPM_P DPM Parcelni_cisla_popisna_volna

Dalsi_bodove_prvky_mapy

OBBP_P OBBP, SOBR Body_bodovych_poli

HBPEJ_L HBPEJ Hranice_BPEJ

HBPEJ_L, OBPEJ_P OBPEJ BPEJ

SOBR Podrobne_body_polohopisu

Tab. 4.4: Původ prvkových tříd v navrženém datovém modelu.

Prvkové třídy Parcely, Budovy,  Hranice_parcel,  Hranice_BPEJ, jsou pouze kopie původních 
prvkových tříd s připojenými příslušnými tabulkami.  Třída  Parcelni_cisla_popisna vznikla 
vybráním těch prvků z OP_P, které představují popisná parcelní čísla. Obdobně byla vytvoře-
na prvková třída Parcelni_cisla_popisna_volna ze třídy DPM_P. Obyčejná parcelní čísla jsou 
uložena jako anotační třída prvkové třídy Parcely (viz podkapitolu 4.3.5). 

Obyčejná  parcelní  čísla  ve  VFK  mají  kromě  popisové  i  topologickou  funkci.  Společně 
s hranicemi parcel definují prostorové vyjádření parcel jako takových. Jedna parcela je určena 
definičním bodem, což je vztažný bod textu obyčejného parcelního čísla a hranicemi parcely, 
které tento definiční bod obklopují. V navrženém datovém modelu je jedna parcela určena 
polygonovým prvkem z prvkové třídy Parcely. Parcelní čísla fungují jen jako popis. Hranice 
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parcel jako linie (prvková třída Hranice_parcel) jsou zachovány proto, aby bylo možné rozli-
šit různé druhy hranic v rámci jedné parcely. Na příklad část obvodu parcely může zároveň 
tvořit hranici katastrálního území, obce, může být hranicí spornou atd.

Prvkové  třídy  Elektricka_vedeni,  Osy_drah,  Vnitrni_kresba a  Hranice_chranenych_uzemi 

vznikly rozdělením původní prvkové třídy  DPM_L. Prvková třída  BPEJ obsahuje polygony 
vytvořené z linií v prvkové třídě HBPEJ_L. Polygonům byly přiřazeny atributy bodové prv-
kové třídy OBPEJ_P.

Vybírání prvků z původních prvkových tříd a jejich rozdělování do nových probíhalo na zá-
kladě hodnot jejich atributu (sloupce) TYPPPD_KOD.

Popisná parcelní čísla volná, stejně jako šipky a vynášecí čáry k nim se od obyčejných po-
pisných parcelních čísel liší v tom, že nejsou propojeny relační vazbou s prvkovou třídou 
Parcely (s datovým blokem PAR ve VFK). Teoreticky by vůbec neměly v současných datech 
existovat, protože v číselníku TYPPPD je u kódů, které je definují uvedeno dávno minulé da-
tum skončení platnosti. Viz výřez z tabulky TYPPPD v tabulce 4.5. Protože se však „volná“ 
popisná parcelní čísla i šipky s vynášecími čarami, v datech zpracovávaných v rámci této prá-
ce,  objevily,  je  prvková  třída  Parcelni_cisla_popisna_volna v  navrženém  datovém  modelu 

uvažovaná. Volné šipky se stanou součástí prvkové třídy Sipky.

OBJECTID KOD POLOHOPIS EDITOVATELNY PLATNOST_OD VYZNAM KRIVKA TYP_ 
PRVKU PLATNOST_DO

233 1019 n a 1.1.1998 Popisné parcelní 
číslo (volné)

n 4 1.1.1999

234 1028 n a 1.1.1998 Čára pro umístění 
šipky (volná)

a 1 1.1.1998

235 1029 n a 1.1.1998 Šipka k parcelnímu 
číslu (volná)

n 7 1.1.1998

Tab. 4.5: Výřez z tabulky TYPPPD s kódy "volných" prvků.

Prvková třída  OB_L,  vytvořená při importu souboru VFK nebyla do navrženého datového 
modelu zahrnuta, protože je vhodnější reprezentovat budovy pomocí polygonů -  OB_POLY. 
Jedné budově tak odpovídá jeden prostorový prvek.1

Prvková třída Sipky uchovává šipky k popisným parcelním číslům. Ve VFK je šipka reprezen-
tována bodovou značkou,  která  má definované souřadnice paty šipky,  úhel náklonu šipky 
a její měřítkový faktor. Je-li potřeba nakreslit šipku delší, než je délka bodové značky (při 
standardní velikosti 4 mm v mapě 1:000), šipka se prodlouží tzv. vynášecí čarou. Vynášecí 
čára začíná v definičním bodě parcely a končí v patě bodové značky šipky. (viz obr.  4.4) 
V prvkové třídě Sipky jsou uloženy linie začínající v definičním bodě parcely, má-li šipka vy-
nášecí čáru, nebo v patě šipky, když ji nemá, a končící na souřadnicích špičky šipky, které je 
možno určit. Linie se pak vizualizují s hrotem na koncovém bodě.

1 Zde je nutno poznamenat, že obvod budov evidovaný v katastru nemovitostí se často liší od skutečného. Více 
se touto problematikou zabývá [Zích2005].
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V navrženém datovém modelu je ponechán i číselník TYPPPD, který ale není číselníkem 
(tj. tabulkou se dvěma sloupci obsahující neměnné hodnoty) v pravém slova smyslu. Kromě 
sloupců s kódy a významy prvků prostorových dat obsahuje i sloupce, na příklad s časovými 
údaji platnosti daného řádku.

Stejně tak byl ponechán i číselník KODCHB.

Popisy  prvkových tříd a tabulek včetně atributů a subtypů jsou v příloze 4. Vysvětlení význa-
mu atributů převzatých z VFK lze nalézt v [ČÚZ2004].

4.3.3 Subtypy prvkových tříd

Subtypy se v geodatabázi firmy ESRI používají k dalšímu rozlišení prvků v prvkových tří-
dách. Subtyp je určen svým názvem a celočíselnou hodnotou daného sloupce (tzv.  subtype 
field) atributové tabulky prvkové třídy. Pro jednotlivé subtypy je možno definovat topologická 
pravidla (viz následující odstavec), přednastavené hodnoty atributů, doménová integritní ome-
zení a spojovací pravidla v geometrických sítích.

Subtypy umožnily několik zjednodušení navrhovaného datového modelu oproti původnímu 
datovému modelu VFK. Bylo možné zrušit  prvkové třídy obsahující  značky druhů parcel 
a budov a informaci o druzích parcel a budov přesunout do jejich subtypů. Zjednodušení spo-
čívá v soustředění více informací o parcelách (budovách) do jedné tabulky (prvkové třídy). 
Značka druhu parcely je odvozena z jejího druhu a využití (viz [ČÚZ1996]), tedy z hodnot 
atributů DRUPOZ_KOD a ZPVYPA_KOD prvkové třídy  Parcely (PAR).  Ve VFK je  tato 
informace uložena navíc ještě v datovém bloku se značkami druhů parcel, teoreticky by zde 
mohla  vzniknout  nekonzistence  dat.  Informaci  o druhu  budovy  obsahuje  ve  VFK  pouze 
tabulka se značkami druhů budov.

Na základě hodnot aributu TYPPPD_KOD byly vytvořeny subtypy i v dalších třídách. Jejich 
přehled je v příloze 4. Prvková třída Hranice_parcel je rozdělena pouze na 6 subtypů, přestože 
datový blok TYPPPD ve VFK obsahuje pro hranice parcel 163 různých typů. Oněch 6 sub-
typů je nejhrubší rozdělení hranic parcel, využitelné dále při definici topologických pravidel.

Kdyby se všechny řádky řádky TYPPPD vyjádřily jako subtypy různých prvkových tříd s ná-
zvy a kódy podle TYPPPD, bylo by možné datový blok TYPPPD v navrženém datovém 
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modelu nevyužít. Toto ale neplatí (viz Hranice_parcel). Navíc by se tak ztratily další atributy 
z TYPPPD (např. v předchozím odstavci zmiňovaná platnost typu prvku prostorových dat). 
Proto byl čísleník TYPPPD v navrženém datovém zachován. 

4.3.4 Topologické vztahy mezi prvkovými třídami (subtypy)

ArcGIS dovoluje definovat topologické vztahy mezi prvkovými třídami,  případně subtypy 
a ukládat tyto vztahy do geodatabáze v podobě tzv. topologie (topology). Vlastní topologické 
vztahy dvou prvkových tříd (subtypů) nebo topologické vlastnosti jedné prvkové třídy (sub-
typu)  jsou  v  topologii  uloženy  jako  topologická  pravidla  (topology  rules).  Platnost  defi-
novaných pravidel je možné kdykoliv zkontrolovat a případné chyby opravit, dá se zajistit 
jejich dodržení i při editaci prvků.

Každá prvková třída má definovanou svou topologickou důležitost (rank). Při opravě chyby 
(když se 2 prvky nebo jejich části mají dotýkat a nedotýkají) se přesune méně důležitý prvek 
(hodnota rank větší) na pozici důležitějšího prvku (hodnota rank menší).

Navržená topologická důležitost pro prvkové třídy:

1: Podrobne_body_polohopisu

2: Hranice_parcel, Vnitrni_kresba, Elektricka_vedeni, Osy_drah, 

3: Dalsi_bodove_prvky_mapy

4: Parcely, Hranice_BPEJ

5: Budovy, BPEJ

Topologická pravidla v navrženém datovém modelu vyplývají z logických souvislostí mezi 
prvkovými třídami, vlastností prostorových dat VFK. Topologická pravidla tedy zajišťují in-
tegritu prostorových dat VFK. Na příklad jedno z pravidel udává, že prvková třída Parcely ne-
smí mít díry, tzn. parcely musí souvisle pokrývat dané území. Následující tabulka obsahuje 
navržená  topologická  pravidla,  jejich  anglické  názvy  i  české  překlady  byly  převzaty 
z [Arc2005].
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Prvková třída Subtyp Topologické pravidlo 
EN

Topologické pravidlo CZ Prvková třída Subtyp

Parcely Must not have gaps Nesmí obsahovat mezery 

Must not overlap Nesmí přesahovat

Boundary must be 
covered by

Hranice musí být pokryty 
liniemi

Hranice_parcel

Hranice_parcel Must not have dangles Nesmí mít volné konce

Dalsi_bodove_
prvky_mapy

Hranicni_znak Must be covered by 
endpoints of

Musí být pokryty 
koncovými body

Hranice_parcel

Kostel_kaple_mod
litebna

Must be prorerly inside 
polygons

Musí být uvnitř polygonů Budovy

Synagoga Must be prorerly inside 
polygons

Musí být uvnitř polygonů Budovy

Kovovy_betonovy
_stozar

Point must be covered 
by line

Body musí ležet na 
liniích

Elektricka_vedeni

Prihradovy_stozar Point must be covered 
by line

Body musí ležet na 
liniích

Elektricka_vedeni

Budovy Must be covered by 
feature class of

Musí být pokryty třídou 
prvků

Parcely Stavebni
_parcela

Must not overlap Nesmí přesahovat

Hranice_parcel Endpoint must be 
covered by

Koncové body musí být 
pokryty

Podrobne_body_
polohopisu

Vnitrni_kresba Endpoint must be 
covered by

Koncové body musí být 
pokryty

Podrobne_body_
polohopisu

Osy_drah Endpoint must be 
covered by

Koncové body musí být 
pokryty

Podrobne_body_
polohopisu

Elektricka_ 
vedeni

Endpoint must be 
covered by

Koncové body musí být 
pokryty

Podrobne_body_
polohopisu

BPEJ Boundary must be 
covered by

Hranice musí být pokryty 
liniemi

Hranice_BPEJ

Tab. 4.6: Topologická pravidla v navrženém datovém modelu.

Význam jednotlivých topologických pravidel je patrný z jejich názvu. Vysvětlení si zaslouží 
pravidlo „Must be covered by feature class of.“ V tomto konkrétním případě znamená, že kaž-
dý prvek z  prvkové třídy Budovy musí  být  překryt  jedním nebo více souvisle  spojenými 
prvky z prvkové třídy Parcely, subtypu Stavebni_parcela. Toto pravidlo umožňuje, aby jedna 
budova ležela na více stavebních parcelách, což je v souladu s [ČÚZ1996]. V ArcGIS existuje 
ještě pravidlo „Must be covered by”, které nařizuje překrytí pouze jedním polygonem, což by 
v případě parcel a budov nevyhovovalo. Pravidlo „Must not overlap - Nesmí přesahovat” 
znamená, že se pravky v dané prvkové třídě nesmí překrývat. Mohou se pouze dotýkat.

Bylo by  možné navrhnout  ještě  další  topologické  vlastnosti  a  vztahy prvkových tříd,  ale 
v ArcGIS -  topologii  je nelze implementovat.  Některé  z nich jsou uvedeny v tabulce 4.6. 
Pravidlo na druhém řádku definuje vztah dvou bodových prvkových tříd, což v ArcGIS - 
topologii nelze. Rovněž není možné definovat vztahy jedné prvkové třídy s více prvkovými 
třídami najednou (V tabulce  4.7 - Prvek ze třídy  Podrobne_body_polohopisu musí ležet  na 
lomovém  bodě  prvku  jedné  ze  tříd  Hranice_parcel, Vnitrni_kresba...).  Nelze  také 
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topologická  pravidla  spojovat  logikými  operátory.  (Viz  tabulku  4.7:  Prvek  ze  třídy 
Podrobne_body_polohopisu musí  ležet  buď na  prvku ze  třídy  Dalsi_bodove_prvky_mapy 

příslušného  subtypu  nebo  na  lomovém  bodě  prvku  jedné  ze  tříd  Hranice_parcel nebo 
Vnitrni_kresba atd.).

Prvková třída Subtyp Topologické pravidlo ne-
implementované v ArcGIS

Prvková třída Subtyp

Osy_drah Musí ležet na Parcely Draha

Dalsi_bodove_
prvky_mapy

Predmet_maleho_rozsa
hu_ urceny_stredem, 
Stozar_vysilaci_retrans
lacni_ stanice, 
Verejna_studna, 
Most_propustek

Musí ležet na Podrobne_body
_polohopisu

Podrobne_body
_polohopisu

Musí ležet na

↓  nebo  ↓

Dalsi_bodove_
prvky_mapy

Predmet_maleho_rozsahu_ 
urceny_stredem, 
Stozar_vysilaci_retranslacni_ 
stanice, Verejna_studna, 
Most_propustek

Body musí ležet na liniích

(Point must be covered by 
line)

Hranice_parcel,  
Vnitrni_kresba, 
Osy_drah, 
Elektricka_ 
vedeni

Tab. 4.7: Topologická pravidla, jež nelze implementovat v ArcGIS  topologii.

Celý tento soubor pravidel týkající se podrobných bodů polohopisu má doplňovat pravidla 
„Endpoint must be covered by“ (v tab.  4.6) a zajišťovat, aby na každý bod z prvkové třídy 
Podrobne_body_polohopisu byla připojena kresba polohopisného prvku.

Do účasti na topologických pravidlech uvedených v tabulce 4.7 by bylo možno zahrnout více 
subtypů prvkové třídy  Dalsi_bodove_prvky_mapy  (Hranicni_znak, Prihradovy_stozar atd.), 
ale není to třeba,  protože zbývající subtypy jsou topologicky svázány s podrobnými body 
polohopisu (vždy prostřednictvím liniové prvkové třídy) pomocí pravidel,  která v ArcGIS 
topologii definovat lze.

Částečné řešení problému chybějících topologických pravidel je popsáno v kapitole 4.4, jež se 
zabývá implementací navrženého datového modelu.

4.3.5 Anotace prvkových tříd

Anotační prvkové třídy slouží v geodatabázi firmy ESRI k uchovávání popisků umístěných 
v mapě. Anotační prvková třída může, ale nemusí být, svázána s prvkovou třídou (feature-
linked / non feature-linked annotation). Případnou vazbu anotační a jednoduché prvkové třídy 
zajišťuje relace (relační třída).

Části  datových  bloků  VFK,  jež  obsahují  bodové  prvky  určující  text  popisků  mapy,  byly 
do navrženého datového modelu převedeny jako anotační prvkové třídy. Do anotačních tříd 
lze  převzít  také  vlastnosti  textů  –  tj.  souřadnice,  velikost  a  úhel  stočení  textu.  Obsah 
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anotačních tříd v navrženém datovém modelu a jeho zdroje jsou uvedeny v následující tabul-
ce.

Prvková třída v  
navrženém datovém 

modelu

Zdroj anotace

Datový blok / prvková tř. Atributy

Anotační prvková třída v 
navrženém datovém 
modelu / její obah

Texty Texty TEXT, SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, VELIKOST, 
UHEL, VZTAZNY_BOD

TextyAnno

místní  a  pomístní  názvy 
atd.

Body_bodovych_poli OBBP SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, TEXT 
VELIKOST, UHEL, 
VZTAZNY_BOD

SOBR CISLO_BODU

Body_bodovych_poliAn
no

čísla bodů bodových polí

Budovy OB SUBTYPE_CODE, 
SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, VELIKOST, 
UHEL

BudovyAnno

značky druhů budov

Parcely Parcely KMENOVE_CISLO_PAR, 
PODDELENI_CISLA_PAR

OP SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, VELIKOST, 
UHEL, VZTAZNY_BOD

ParcelyAnno1

parcelní čísla

Parcely SUBTYPE_CODE

OP SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, VELIKOST, 
UHEL

ParcelyAnno2

značky druhů parcel

Parcelni_cisla_popisna Parcelni_cisla_popisna SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, TEXT 
VELIKOST, UHEL, 
VZTAZNY_BOD

Parcelni_cisla_popisna
Anno

popisná parcelní čísla

Parcelni_cisla_popisna_
volna

Parcelni_cisla_popisna
_volna

SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, TEXT 
VELIKOST, UHEL, 
VZTAZNY_BOD

Parcelni_cisla_popisna_
volnaAnno

parcelní čísla

BPEJ OBPEJ SOURADNICE_Y, 
SOURADNICE_X, TEXT 
VELIKOST, UHEL, 
VZTAZNY_BOD

BPEJAnno

kódy BPEJ

Tab. 4.8: Anotace v navrženém datovém modelu.

Anotace v navrženém datovém modelu reprezentují i netextová data. Jedná se o prvkové třídy 
BudovyAnno obsahující značky druhů budov a ParcelyAnno2 , kde jsou uloženy značky druhů 
a využití parcel (podle [ČÚZ1996]). Značky parcel a budov jsou rozlišeny pomocí subtypů, 
které byly i za tímto účelem v prvkových třídách Parcely a Budovy vytvořeny. 

4.3.6 Relace

Kvůli spojování tabulek (datových bloků VFK importovaných do geodatabáze) s jim odpoví-
dajícími prvkovými třídami a celkovému zjednodušení navrženého datového modelu oproti 
původnímu, ubylo i relací, jež bylo třeba zachovat. (viz tabulku 4.9) Přibyly ale další relace 
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svazující  prvkové  třídy  s  anotačními.  Tyto  relační  třídy  v  tabulce  4.9.  nejsou  uvedeny. 
Přestože v navrženém datovém modelu zůstal číselník TYPPPD, nebyly zachovány relační 
třídy, které by číselník TYPPPD měly propojovat s prvkovými třídami. Těchto relací by bylo 
větší množství a byly by využity jen zřídka, navíc se k řádkům číselníku dá přistoupit pomocí 
SQL dotazu.

Prvková tř. /  tabulka Název relační třídy Kardinalita Prvková třída / anotační třída 

Budovy Budovy_parcely 1:M Parcely

Parcely Parcely_Parcelni_cisla_popisna 1:M Parcelni_cisla_popisna

Parcely Parcely_Hranice_parcel1 1:M Hranice_parcel

Parcely Parcely_Hranice_parcel2 1:M Hranice_parcel

KODCHB KODCHB_Podrobne_body_polohopisu 1:M Podrobne_body_polohopisu

Tab. 4.9: Relační třídy v navrženém datovém modelu.

Výsledný ER-diagram geodatabáze s navrženým datovým modelem prostorových dat VFK, 
doplněný o topologické vztahy je v příloze 2. 

4.4 Implementace navrženého datového modelu v ArcGIS

4.4.1 Srovnání navrženého datového modelu a jeho implementace

Navržený datový model prostorových dat VFK se nepodařilo implementovat v jeho přesné 
podobě, došlo v něm k několika změnám :

• Šipky k parcelním číslům jsou implementovány stejným způsobem, jako ve  VFK, 
tj. pomocí bodové značky a vynášecí čáry. Bodové značky jsou přidány do prvkových 
tříd  Parcelni_cisla_popisna, respektive  Parcelni_cisla_popisna_volna a odlišeny po-
mocí subtypů. Vynášecí čáry obsahuje nová prvková třída Vynaseci_cary, která vznik-
la spojením prvkové třídy OP_L a tabulky OP. Prvková třída Sipky tedy v implemen-
tovaném datovém modelu neexistuje. Do datového modelu byla přidána relační třída 
spojující prvkové třídy Parcely a Vynaseci_cary. Do tab. 4.8 by přibyl tento řádek:

Prvková tř. /  tabulka Název relační třídy Kardinalita Prvková třída 

Parcely Parcely_Vynaseci_cary 1:M Vynaseci_cary

• Nebylo implementováno přesné umísťování anotačních prvků (viz podkapitolu 4.4.3.).

• Prvková třída BPEJ ani její anotační třída BPEJAnno nebyly vytvořeny, protože v da-
tech, jež byly pro tuto práci k dispozici, chyběla data v datovém bloku OBPEJ. Tím 
pádem nebylo  možné  přiřadit  novým polygonům atributová  data  z  bloku  OBPEJ, 
z nichž by se následně vytvořila anotace prvkové třídy BPEJ. (Toto platí pro KÚ Pla-
sy. V datech pro KÚ Bylany je prázdný i datový blok HBPEJ.)

Změny se tedy týkají pouze kartografické části navrženého modelu (šipky, poloha anotací), 
vlastní prostorová část modelu je implementována dle návrhu kromě prvkové třídy BPEJ a její 
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anotační třídy.

Diagram geodatabáze s implementovaným datovým modelem prostorových dat VFK, včetně 
topologických vztahů je v příloze 3. 

4.4.2 Geoprocessing

Lze říci, že geoprocessing zahrnuje všechny činnosti (v GIS), které zpracovávají prostorová 
data. (formulace podle  [Pag2004]).  Tato definice tedy zahrnuje prostorovou analýzu, změnu 
formátu dat, správu souřadnicových systémů, správu dat. Zahrnuje tedy i úkony, z nichž se 
skládá implementace navrženého datového modelu prostorových dat VFK.

Geoprocessing Framework v ArcGIS

Geoprocessing v ArcGIS od verze 8 je realizován pomocí tzv. Geoprocessing Tools. Jedná se 
o jednoúčelové programy pro zpracování dat, přístupné z grafického uživatelského rozhraní 
aplikací  AcrGIS  Desktop.  Všechny  nástroje  geoprocessingu  jsou  sdruženy  v  ArcToolbox, 
samostatném okně v AcrGIS Desktop aplikacích. ArcToolbox se sestává z jednotlivých toolbo-
xů obsahujících nástroje shromážděné podle svého účelu. Nástroje v toolboxech mohou být 
dále seskupeny do tzv. toolsetů. Toolboxy jsou v počítači uloženy jako soubory s příponou 
.tbx.

Když je třeba použít více nástrojů po sobě a tuto sekvenci uchovat (dávka), nástroje se dají 
zřetězit a vznikne z nich tzv. model, který je možno přidat do uživatelem vytvořeného toolbo-
xu a spouštět obdobně jako samostatný nástroj. Model se sestavuje graficky pomocí aplikace 
Model Builder (viz obr. 4.5).

Modré elipsy symbolizují vstupní data, žluté obdélníky představují nástroje  geoprocessingu 
a zelené elipsy značí dočasná a výstupní data.

Nástroje lze spouštět i ze skriptů v nejrůznějších programovacích jazycích (např. Python, Perl, 
Jscript, atd.). Instalace systému ArcGIS Desktop zahrnuje běhové prostředí jazyka Python, vý-
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vojové prostředí PythonWin a rozšíření jazyka pro práci v operačním systému MS Windows. 
Nezbytné je použití objektového modelu COM (Component Object Model), který definuje 
obecnou strukturu aplikací  pro operační  systém MS Windows a přístup k funkcím těchto 
aplikací pomocí programovacích jazyků. COM - objekty, na nichž je postaven ArcGIS se na-
zývají  ArcObjects. Navržený datový model byl z velké části implementován právě pomocí 
skriptů v jazyce Python, jak je popsáno v podkapitole 4.4.2.

Struktura geoprocessing-skriptu

Všechny nástroje geoprocessingu jsou ve skriptech volány jako metody jednoho ArcObjectu. 
Tento objekt se nazývá Geoprocessor (nebo GpDispatch). Jeho struktura je popsána v doku-
mentaci k systému ArcGIS (soubor Geoprocessor.pdf dostupný na http://webhelp.esri.com/ar-
cgisdesktop/9.1/pdf/Geoprocessor.pdf). Před vlastním voláním metod a atributů Geoprocesoru 
skript musí obsahovat několik inicializačních příkazů. Jsou to:

1. Import knihoven

Protože  interpretr  Pythonu nemá v  sobě  většinu  funkcí  volaných ve  skriptu  zabu-
dovanou, je třeba na začátku připojit (příkaz import) knihovny s potřebnými funkce-
mi. Na příklad:

import os, win32com.client

Knihovna os obsahuje funkce pro práci s operačním systémem (správa souborů, pro-
cesů, cesty atd.). Knihovna win32com je součást rozšíření Pythonu pro operační sys-
tém Windows,  slouží  jako  kontejner  pro  další  knihovny pracující  s  COM. Jednou 
z nich je knihovna client, umožňující použití COM - objektů ve skriptech psaných 
v Pythonu. Při volání funkce obsažené v importované knihovně je třeba před její jmé-
no napsat jméno knihovny a tečku. Např. funkce sqrt - odmocnina z knihovny math:

<proměnná> = math.sqrt( <parametr>)

2. Vytvoření objektu Geoprocessor

gp = win32com.client.Dispatch("esriGeoprocessing.GpDispatch.1")

Pomocí funkce Dispatch se proměnné gp přiřadí objekt Geoprocessor.

3. Nastavení pracovního adresáře pro geoprocessing

Atributu workspace objektu Geoprocessor se přiřadí cesta (jako řetězec znaků), kde 
jsou uloženy objekty zpracovávané metodami  Geoprocessoru  volanými ve skriptu. 
Tento příkaz není povinný, ale umožňuje zadávat parametry metod (tj. tabulky, prv-
kové třídy v geodatabázích atd.) relativně k cestě uložené do workspace.

V této práci byla v atributu workspace použita funkce getcwd z knihovny os. Tato 
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funkce vrací řetězec obsahující cestu ke skriptu, z něhož je volána. Skripty tak nejsou 
závislé na umístění zpracovávaných dat. Takto vypadá celý příkaz:

gp.workspace = os.getcwd()

4. Připojení toolboxů

Pokud se toolbox (toolboxy),  jejhož nástroje jsou ve skriptu použity, nenachází na 
standardním umístění (C:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/), 
musí se určit jeho adresa:

gp.AddToolbox("<cesta>/<jméno toolboxu>.tbx")

4.4.3 Implementace navrženého datového modelu

Implementace navrženého datového modelu vychází  z  geodatabáze,  vytvořené a  naplněné 
daty VFK pomocí aplikace ISKN Studio (viz kapitolu 4.2.). Vybrané prvkové třídy a tabulky 
byly z této geodatabáze zkopírovány do nové geodatabáze a tam dále upraveny do podoby co 
nejbližší navrženému datovému modelu. (Odlišnosti jsou popsané v podkapitole 4.4.1.) K vy-
tvoření i úpravě nové geodatabáze byly použity v co největší míře geoprocessing - skripty 
v jazyce Python, aby byla zajištěna opakovatelnost tohoto procesu. Několik ručních zásahů 
v aplikacích ArcCatalog a ArcMap do výsledné geodatabáze ale bylo nutných.

Ručně bylo  rovněž  připraveno i  prostředí  pro vizualizaci  obsahu  výsledné  geodatabáze 
(projekt aplikace ArcMap). Jde o soubor vfk.mxd, který musí být umístěn ve stejném adresá-
ři  jako výchozí  geodatabáze.  Z projektu byla odvozena šablona  vfk.mxt,  z  níž  je  možné 
odvozovat další projekty založené na  vfk.mxd. Značkové klíče vrstev odpovídajících prv-
kovým třídám byly uloženy do souborů  .lyr. Z těchto souborů lze značkové klíče impor-
tovat do jiných projektů ArcMapu, obsahujících data se stejnými atributy.

Jako testovací  data  sloužily  dva  soubory  VFK, každý obsahující  jedno katastrální  území. 
Jedním z nich byl vzorový soubor poskytovaný ČÚZK programátorům aplikací pracujících 
s VFK.  Tento  soubor  obsahuje  katastrální  území  Bylany  a  je  k  dispozici  na 
http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-EXPORTVSE.  Druhý  soubor  rozdě-
lený na dva (v jednom SPI, ve druhém SGI) byl získán na Katastrálním pracovišti Kralovice 
a obsahuje katastrální území Plasy. Pro obě katastrální území by v testovacích souborech měly 
být naplněny všechny poskytovatelné datové bloky.

Navržený datový model umožňuje uložení dat i pro více KÚ, pro implementaci by bylo nutné 
upravit skripty tak, aby data pro další KÚ přidávaly do již vytvořených prvkových tříd.

Celá implementace navrženého datového modelu je rozdělena do více kroků, každý je vyko-
nán samostatným skriptem. Skripty jsou určeny pouze pro implementaci navrženého datového 
modelu, nejsou uživatelsky přívětivé a nemají ošetřeny všechny chybové stavy. Při jejich pou-
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žití je proto nutné pracovat dle níže popsaného postupu. Zdrojové kódy skriptů jsou uloženy 
na CD  přiloženém  k  diplomové  práci.  Níže  uvedené  popisy  skriptů  zmiňují  jen  jejich 
funkčnost, algoritmy jsou zřejmé z komentářů ve zdrojových kódech.

Postup implementace navrženého datového modelu, popis skriptů:

Pořadí popisování skriptů značí pořadí jejich spouštění. Výchozí geodatabáze s daty VFK se 
musí jmenovat  export_vf_iskn.mdb.  Skripty se musí nacházet ve stejném adresáři jako 
výchozí geodatabáze.

1. init.py
Vytvoří novou osobní geodatabázi vf_iskn_gdb.mdb a v ní prvkový dataset mapa, kte-
rému je přiřazen souřadnicový systém S-JTSK East-North.

Skripty číslo  2 až 5  kopírují  prvkové třídy z  výchozí  geodatabáze do cílové geodatabáze 
vf_iskn_gdb.mdb, případně rozdělují původní prvkové třídy do více prvkových tříd nebo 
z nich vybírají. To vše podle tabulky 4.4. Ke každé prvkové třídě je připojena (join) odpovída-
jící část původní tabulky a atributy jsou přejmenovány, tak aby souhlasily s názvy atributů ve 
VFK. Rozdělování  prvkových tříd  probíhá na  základě  hodnot  atributu k nim připojených 
tabulek TYPPPD_KOD. Ke všem prvkovým třídám zapisovaným do cílové databáze je spočí-
tána velikost dlaždice prostorového indexu.

Všechny prvkové třídy se v cílové geodatabázi ukládají do prvkového datasetu mapa, což je 
předpoklad pro definování topologických pravidel mezi nimi. Do zmíněného datasetu se uklá-
dají i anotační a relační třídy. Do cílové geodatabáze se přesouvají jen prvkové třídy a tabulky 
obsažené v navrženém datovém modelu. Atributovou část dat VFK je možné kdykoliv do cí-
lové geodatabáze přesunout také i pomocí grafického uživatelského rozhraní ArcCatalogu.

Přehled atributů a subtypů všech prvkových tříd je v příloze 4.

2. dpm.py
Z prvkové třídy DPM_P ve výchozí geodatabázi oddělí do cílové geodatabáze prvkové tří-
dy Dalsi_bodove_prvky_mapy a Texty. Prvkovou třídu DMP_L rozdělí do prvkových tříd 
Vnitrni_kresba, Osy_drah, Elektricka_vedeni, Hranice_chranenych_uzemi.

3. parcelni_cisla_popisna.py
Z  prvkové  třídy  OP_P oddělí  prvkovou  třídu  Parcelni_cisla_popisna,  která  obsahuje 
i bodové značky šipek k parcelním číslům. Obdobným způsobem vytvoří prvkovou třídu 
Parcelni_cisla_popisna_volna ze třídy DPM_P.

4. kopie.py
Do cílové geodatabáze kopíruje ty prvkové třídy,  ke kterým bylo třeba pouze připojit 
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tabulky, spočítat velikost dlaždice a přejmenovat je. V cílové geodatabázi tedy vzniknou 
prvkové třídy: Parcely, Hranice_parcel, Budovy a Hranice_BPEJ.

5. body.py
Z prvkové třídy  OBBP_P ve  výchozí  geodatabázi  vybere prvky reprezentující  značky 
bodů bodových polí (atribut OBBP_TYPE = „ZB“), k výběru připojí tabulky OB a SOBR 
a celek zkopíruje do cílové geodatabáze jako prvkovou třídu Body_bodovych_poli.

6. body_podrobne.py
Z tabulky SOBR ve výchozí geodatabázi vybere řádky obsahující podrobné body polo-
hopisu, tj. ty, jež mají číslo ZPMZ (záznam podrobného měření změn) větší než 0. Z vy-
braných řádků vytvoří bodovou prvkovou třídu  Podrobne_body_polohopisu, souřadnice 
bodů  transformuje  do  souřadnicového  systému S-JTSK East-North  (viz  kapitolu  4.2). 
Z vytvořené prvkové třídy pak odstraní body se stejnými souřadnicemi jako některý z 
bodů prvkové třídy Body_bodovych_poli. Jde o body výškových bodových polí, které se 
při mapování zaměřují jako podrobné body polohopisu.2

7. subtypy.py
Na  základě  hodnot  atributu  TYPPPD_KOD  vytvoří  subtypy  v  prvkových  třídách: 
Parcelni_cisla_popisna,  Parcelni_cisla_popisna_volna,  Elektricka_vedeni,  Drahy, 
Hranice_parcel,  Texty,  Dalsi_bodove_prvky_mapy, Hranice_chranenych_uzemi.  Názvy 
většiny subtypů v navrženém datovém modelu jsou odvozeny z atributu TEXT tabulky 
TYPPPD a upraveny dle názvových konvencí definovaných v podkapitole 4.3.1.

8. subtypy_Parcely.py
Vytvoří subtypy v prvkové třídě Parcely. Tématika rozdělení parcel do subtypů je odvoze-
na od značek druhů parcel v katastrální mapě, ale vlastní rozdělení probíhá na základě 
hodnot atributů DRUPOZ_KOD (kód druhu pozemku) a ZPVYPA_KOD (kód využití po-
zemku). Viz v podkapitolu 4.3.3. Informace obsažené v tabulce OP (značky druhů pozem-
ků)  ve  výchozí  geodatabázi  jsou  využity  jen  tehdy,  nelze-li  je  získat  přímo  z hodnot 
atributů třídy Parcely. Jedná se o subtypy (a značky) pro nemovitou kulturní památku (j) 
a ložisko slatin a rašelin (n). Některé subtypy byly vytvořeny i nad rámec značek druhů 
pozemků DKM. Jde subtypy pro zbořeniště, společný dvůr, dráhu a silnici.  Zbořeniště 
a dvory jsou ve vizualizaci DKM odlišovány od budov pouze pomocí vzájemné polohy 
parcelního čísla a značky druhu budovy. V navrženém datovém modelu je vhodné je odli-
šit  i  subtypem. Subtypy pro silnice a  železnice by bylo možné použít  pro definování 
dalších topologických pravidel. Subtypy prvkové třídy Parcely byly dále využity také při 

2 Protože je ve skriptu chyba, kterou se nepodařilo odstranit, musí být pro správné vytvoření prvkové tří-
dy skript spuštěn dvakrát a po prvním spuštění vytvořená prvková třída musí být smazána, než se skript 
spustí podruhé.
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tvorbě anotační třídy pro tuto prvkovou třídu.

9. subtypy_Budovy.py
Vytvoří subtypy v prvkové třídě Budovy. Subtypy rozlišují spalné a nespalné budovy opět 
podle tabulky OB ve výchozí geodatabázi, obsahující značky druhů budov.

10. relace.py
Vytvoří v cílové geodatabázi relační třídy podle tabulky 4.9.

11. topologie.py
Vytvoří v cílové geodatabázi v prvkovém datasetu  mapa topologii (topologický dataset) 
a v něm topologická pravidla podle tabulky 4.6.

Skripty 12 a 13 kontrolují navržená topologická pravidla (viz tabulku 4.7), která nelze imple-
mentovat v ArcGIS - topologii. Není to ale její plnohodnotná náhrada, protože uživatel při 
jejich použití nemá možnost průběžné kontroly topologických pravidel a opravy chyb při edi-
taci prvkových tříd (tzv. topologická editace).

12. topo_kontrola_podr_body.py
Kontroluje, jestli je na každý podrobný bod polohopisu připojena kresba. ID a čísla bodů, 
na které není připojena kresba žádného polohopisného prvku, se vypíší na konzoli. Tento 
způsob prezentace výsledku není interaktivní, proto byl k projektu vfk.mxd, sloužícímu 
k vizualizaci obsahu výsledné geodatabáze, připojen nový  toolbox VFK a v něm model 
„topo_kontrola_podrobne_body_polohopisu,“ který vybere (a zvýrazní v mapo-
vém okně) podrobné body bez kresby polohopisných prvků. Toolbox VFK je uložen jako 
soubor VFK.tbx ve stejném adresáři jako výchozí a cílová geodatabáze, skripty atd.

13. topo_kontrola_Osy_drah.py
Kontroluje, zda osy drah (prvková třída Osy_drah) leží na parcelách se způsobem využití 
„dráha“ (prvková třída Pracely, subtyp Draha). Jako chybné jsou označeny parcely s jiný-
mi subtypy, přes kterými prochází osa dráhy. Takto mohou být označeny i silnice na želez-
ničních přejezdech nebo vodní  toky pod mosty,  které  nejsou chybné.  Posouzení  je na 
uživateli.  Pro  vizualizaci  chybných  parcel  byl  v  toolboxu  VFK vytvořen  model 
„topo_kontrola_osy_drah“.

Následuje tvorba anotací pro prvkové třídy. Nejprve byly v ArcMapu (v projektu vfk.mxd) 
vytvořeny  popisky  (labels)  vrstev,  které  v  ArcMapu  reprezentují  prvkové  třídy.  Popisky 
jednotlivých vrstev byly v případě potřeby rozděleny do skupin podle svých požadovaných 
vlastností a byl jim zhruba určen vzhled, jaký by měly mít i výsledné prvky anotačních tříd 
(např. stavební a pozemkové parcely mají jinou barvu parcelních čísel - dvě skupiny popisků). 
Poté byly popisky vrstev převedeny na anotační třídy propojené s prvkovými třídami (feature-
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linked annotation). Ze skupin popisků vznikly subtypy v anotačních třídách. 

Výše uvedený postup nelze pomocí  objektu  Geoprocessor  naprogramovat, ale při použití 
předpřipraveného projektu projektu  vfk.mxd není třeba popisky znovu definovat, stačí je 
rovnou převést na anotační třídy.

Vlastnosti prvků anotačních tříd byly upraveny pomocí skriptů s využitím informací v atribu-
tech  prvkových  tříd,  které  původně  (ve  výchozí  geodatabázi)  popisové  informace  zob-
razovaly.

Metody  objektu   Geoprocessor  umožňují  editovat  pouze  textové  atributy  anotačních  tříd 
(např. vlastní text,  jeho font, velikost v bodech, úhel natočení, atd.),  ale nedovolují měnit 
atribut Element, jehož obsahem je BLOB. Právě v atributu Element jsou uloženy souřadnice 
anotačních prvků. Navržený datový model počítá s přesným umisťováním anotačních prvků 
na souřadnice získané z výchozích prvkových tříd. Na příklad pro anotační třídu ParcelyAnno 

obsahující parcelní čísla měly být souřadnice získány z tabulky  OP ve výchozí geodatabázi 
(viz tabulku 4.8). Skripty tedy mění jen textové atributy anotačních tříd. Kartografické vyjád-
ření obsahu cílové geodatabáze proto úplně neodpovídá kartografickému vyjádření dat VFK.3

14. anotace_Parcely.py
Edituje anotační třídy ParcelyAnno1 (parcelní čísla) a ParcelyAnno2 (značky druhů par-
cel)  pro  prvkovou  třídu  Parcely.  Informace  o  parcelních  číslech  získává  z  atributů 
KMENOVE_CISLO_PAR a PODDELENI_CISLA_PAR prvkové třídy  Parcely,  značky 
druhů pozemků se odvozují od subtypů a velikost a úhel natočení anotačních prvků se zís-
ká z tabulky OP ve výchozí geodatabázi. Značky druhů pozemků jsou do anotačních prv-
ků zadávány jako textové znaky, byl pro ně vytvořen speciální true-type font  vfk.ttf 
(k dispozici na CD přiloženém k diplomové práci).

Tab. 4.10: Font vfk.ttf pro zobrazování značek druhů parcel a budov

15. anotace_Budovy.py
Upravuje anotační třídu BudovyAnno (značky druhů budov) pro prvkovou třídu Budovy. 
Informace o značkách i jejich velikosti a úhlu náklonu přebírá z tabulky OB ve výchozí 
geodatabázi. V anotační  třídě  BudovyAnno je rovněž použit font vfk.ttf.

3 Dalším problémem je vyjádření velikosti znaků použitých v anotačních třídách. VFK používá vyjádření v mi-
limetrech při  vztažném měřítku  textu  1:000.  ArcGIS používá  vyjádření  v  bodech (pt).  Přestože  existuje 
jednoznačný vztah mezi body a milimetry (1 mm = 2,835 pt), při tvorbě anotačních tříd bylo nastaveno 
vztažné měřítko také 1:000 a při úpravě anotačních tříd byla velikost znaků přepočítána dle vztahu uvedené-
ho výše, zobrazení textů v ArcMapu tomu neodpovídá (Texty jsou příliš malé.). Velikost znaků v textech byla 
tedy upravena vynásobením empiricky zjištěnými hodnotami.
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16. anotace_Body_bodovych_poli.py
Do anotační třídy pro prvkovou třídu  Body_bodovych_poli uloží popisky bodů převzaté 
z prvkové třídy OBBP_P ve výchozí geodatabázi. Není možné získat popisky bodů přímo 
z atributu s číslem bodu prvkové třídy Body_bodovych_poli, na příklad kvůli popiskům 
tzv. zajišťovacích bodů, které se od čísel těchto bodů liší.  Na příklad: bod číslo 341 má 
popisek 34.1 a znamená to, že je prvním zajišťovacím bodem bodu číslo 34.

Další  možností,  kdy se může lišit  popisek bodu od jeho čísla,  jsou body podrobného 
bodového pole ležící v jednom katastrálním území, ale číslované v rámci sousedního. Ta-
kové body mají v popisku za svým číslem počáteční písmeno názvu KÚ, v němž jsou čís-
lovány. 

Protože popisky bodů nejsou ve výchozí geodatabázi s body samotnými provázány relační 
vazbou (přestože jsou v jedné prvkové třídě - datovém bloku VFK), jejich přiřazení se určí 
na základě prostorového dotazu. Ke každému popisku je vybrán nejbližší bod bodového 
pole a poté zkontrolována shoda popisku s číslem bodu. Jestliže se zjistí větší rozdíl, než 
je přípustný (nejde při tom o zajišťovací bod nebo bod z jiného KÚ), je vybrán druhý nej-
bližší bod atd. Pokud není žádný odpovídající popisek k bodu v prvkové třídě  OBBP_P 

nalezen, v anotační prvek zůstane nezměněn, proto je vhodné popisky (labels), z nichž je 
anotace  tvořena,  naplnit  atributem  CISLO_BODU.  Body,  pro  které  nebyly  nalezeny 
popisy, se vypíší na konzoli.

Poslední tři skripty upravují anotační třídy k prvkovým třídám Texty, Parcelni_cisla_popisna 

a Parcelni_cisla_popisna_volna. Všechny potřebné informace při tom získávají z atributů po-
pisovaných prvkových tříd.

17. anotace_Texty.py
18. anotace_Parc_c_popisna.py
19. anotace_Parc_c_popisna_volna.py

4.4.4 Shrnutí a výsledky implementace navrženého datového 
modelu

Navržený datový model se v zásadě podařilo implementovat. Odchylky implementace od ná-
vrhu,   zmíněné  v  podkapitole  4.4.1,  mají  pouze  kartografický  charakter  (šipky,  umístění 
anotací), nebo byly zapříčiněny chybějícími daty (BPEJ).

Samozřejmě, že se vzhledově liší (v barvách i přesných tvarech mapových značek - např. 
značka pro most a propustek) originální vizualizace VFK v prostředí pro tvorbu DKM od 
prostředí ArcMap, v němž je vizualizována výsledná geodatabáze.
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Problémy představovala chybějící nebo i chybná prostorová data v souborech VFK pro obě 
zpracovaná katastrální území. V souboru pro Bylany chyběly liniové nepolohopisné prvky (tj. 
datový blok SBM byl prázdný), na příklad byla prázdná celá skupina datových bloků BPEJ a 
chyběly vynášecí čáry k parcelním číslům. V souboru pro Plasy chyběla data v datovém bloku 
OBPEJ.

Některé chyby v datech se projevily už při importu souborů VFK do osobní geodatabáze po-
mocí ISKN Studio. Protokoly o importu jsou uloženy na CD přiloženém k diplomové práci. 
Příkladem takové chyby je  neuzavřenost  polygonů některých parcel.  ISKN Studio takové 
polygony uzavírá automaticky, ale někdy ne zcela správně, což se projeví při kontrole topolo-
gických pravidel, kdy se zjistí, že hranice takového polygonu neprobíhá po hranicích parcel 
(liniích). Protokoly o kontrolách topologie jsou rovněž uloženy na CD.

Pro 19 bodů bodových polí z KÚ Plasy neodpovídají popisy bodů jejich číslům. Jejich se-
znam  lze  nalézt  na  výpisu  z  konzole  PythonWin  z  průběhu  implementačních  skriptů, 
uložených  na  CD.  Tamtéž  se  nachází  i  výsledek  kontroly  topologie  realizované  skripty 
topo_kontrola_podr_body.py a topo_kotrola_osy_drah.py.

Bylo zjištěno, že ani v jednom KÚ neexistuje podrobný bod polohopisu, na nějž by nebyla 
připojena kresba. Kontrola, zda osy drah neprocházejí parcelami s nesprávným způsobem vy-
užití, také nenašla chyby, které by nebyly zdůvodnitelné (železniční přejezdy apod.).
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5 Závěr
Cílem diplomové práce bylo přinést přehled možností uložení prostorových dat do databáze, 
zvolit jednu možnost a implementovat ji s prostorovými daty VFK.

V rámci  spolupráce  se  společností  ARCDATA PRAHA (viz  úvod.)  bylo  zvoleno uložení 
prostorových dat prostorových pomocí systému ArcGIS ve formátu  ESRI® Personal Geoda-
tabase. Přestože se tento způsob zcela nevyrovná plnohodnotným databázovým systémům, 
pro účely implementace navrženého datového modelu vyhovuje a lze ho beze ztrát převést da-
tabáze připojené k ArcGIS pomocí ArcSDE.

Navržený  datový  model  přibližuje  data  VFK  klasickému  GIS,  zahrnuje  vrstvový  přístup 
k prostorovým datům i kontroly topologie.  Díky vrstvovému uložení dat  se  datový model 
zjednodušil (ubylo tabulek - prvkových tříd i relací), ale za cenu redundantního ukládání dat 
To  znamená,  že  každý  prostorový  prvek  si  obsahuje  svůj  kompletní  souřadnicový  popis 
a pokud mají dva čí více prvků nějakou část společnou, jsou souřadnice této části uloženy 
vícekrát. Pro zachování integrity takto uložených dat je nutno mezi nimi udržovat topologické 
vztahy.

Atributovou  část  datového modelu  VFK (tj.  datový model  SPI)  je  možno  k  navrženému 
modelu prostorové části bez problémů připojit. Zatím tomu tak není, protože by to nebylo 
efektivní. Navržený datový model není ve stadiu, kdy by byl schopen reálného nasazení, je to 
spíše přiblížení dat VFK geografickým informačním systémům, zkoumání možností, jak nový 
pozemkový datový model navrhnout.

Z navrženého datového modelu  se  většinu podařilo  implementovat,  rozdíly  implementace 
a návrhu nespočívají v samotných prostorových datech, ale jen v jejich kartografickém zpra-
cování.  Použití  skriptů zajišťuje opakovatelnost procesu implementace (kromě nezbytných 
ručních  zásahů,  i  ty  by  se  daly  pravděpodobné  odstranit  při  využití  plné  funkcionality 
ArcObjects, např. pomocí VBA). Vlastní výsledky implementace jsou popsány v podkapitole 
4.4.4. Stále zde však zůstává prostor pro vylepšení postupu implementace tak, aby se datový 
model výsledku plně shodoval s navrženým datovým modelem. 
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3.Implementovaný datový model prostorových dat VFK
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4.Atributy a subtypy prvkových tříd a tabulek v implementovaném 
datovém modelu prostorových dat VFK

Vysvětlení významu zde nepopsaných atributů lze nalézt v [ČÚZ2004].
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Simple feature class
Body_bodovych_poli Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
SOBR_STAV_DAT Short integer Yes 0   

KATUZE_KOD Long integer Yes 0   kód KÚ, v němž se bod nachází
CISLO_TL Short integer Yes 0   číslo triangulačního listu, na němž je bod zobrazen

CISLO_BODU Double Yes 0 0  
UPLNE_CISLO Double Yes 0 0  

SOURADNICE_Y Double Yes 0 0  
SOURADNICE_X Double Yes 0 0  
KODCHB_KOD Short integer Yes 0   kód charakteristiky kvality bodu

SUBTYPE_CODE Short integer Yes 101 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Body_bodovych_poli
SUBTYPE_CODE
101

101 Bod_polohoveho_bodoveho_pole No values set
102 Bod_PBP_pouze_podzemni_znacka No values set
103 Bod_jednotne_nivelacni_site No values set
104 Stabilizovany_bod_technicke_nivelace No values set

No values set
No values set

Simple feature class
Budovy Contains Z values

Contains M values
Geometry Polygon

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPBUD_KOD Short integer Yes 0   kód typu budovy dle vyhlášky 190/1996 Sb.
CAOBCE_KOD Long integer Yes 0   

CISLO_DOMOVNI Short integer Yes 0   číslo popisné nebo evidenční
CENA_NEMOVITOSTI Double Yes 0 0  

ZPVYBU_KOD Short integer Yes 0   kód způsobu využití budovy dle vyhlášky 190/1996 Sb.
TEL_ID Double Yes 0 0  

Shape_Length Double Yes 0 0  
Shape_Area Double Yes 0 0  

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 404 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Budovy
SUBTYPE_CODE
404

404 Budova_zdena_betonova_kovova_evidovana_v_SPI
405 Budova_drevena_evidovana_v_SPI
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Simple feature class
Dalsi_bodove_prvky_mapy Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  kód typu prvku prostorových dat – podle číselníku 
TYPPPD

SOURADNICE_Y Double Yes 0 0  
SOURADNICE_X Double Yes 0 0  

VELIKOST Double Yes 0 0  měřítkový poměr značky
UHEL Double Yes 0 0  úhel natočení značky
BP_ID Double Yes 0 0  cizí klíč z prvkové třídy Podrobne_body_polohopisu

DPM_TYPE String No   10
VZTAZNY_BOD Short integer Yes 0   vztažný bod značky

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 105 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Dalsi_bodove_prvky_mapy
SUBTYPE_CODE
105

105 Hranicni_znak No values set
402 Budova_zdena_betonova_kovova No values set
403 Budova_drevena No values set
409 Kostel_kaple_modlitebna No values set
410 Synagoga No values set
411 Predmet_maleho_rozsahu_urceny_stredem No values set
412 Predmet_maleho_rozsahu_bez_rozliseni No values set
420 Most_propustek No values set
601 Kovovy_betonový_stozar No values set
602 Prihradovy_stozar No values set
604 Stozar_vysilaci_retranslacni_stanice No values set
811 Verejna_studna No values set

Venkovni_silove_vedeni_bez_rozliseni

Simple feature class
Elektricka_vedeni Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
Shape_Length Double Yes 0 0  

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 60502 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Elektricka_vedeni
SUBTYPE_CODE
60502

60502 No values set
60500 Osa_nadzemniho_vedeni No values set
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Simple feature class
Hranice_BPEJ Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double Yes 0 0  
BPEJ_KOD_HRANICE_1 String Yes   5

kódy BPEJ, rozdělených touto hranicíBPEJ_KOD_HRANICE_2 String Yes   5
KATUZE_KOD Long integer Yes 0   
Shape_Length Double Yes 0 0  

Simple feature class
Hranice_chranenych_uzemi Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
Shape_Length Double Yes 0 0  

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 22300 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Hranice_chranenych_uzemi
SUBTYPE_CODE
22300

22300 Hranice_chraneneho_uzemi No values set
22400 Hranice_ochranneho_pasma No values set



65

Simple feature class
Hranice_parcel Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double Yes 0 0  
PAR_ID_1 Double Yes 0 0  ID parcel oddělených touto hranicí
PAR_ID_2 Double Yes 0 0  

Shape_Length Double Yes 0 0  
SUBTYPE_CODE Long integer Yes 1 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Hranice_parcel
SUBTYPE_CODE
1

1 Hranice_parcely No values set
2 Hranice_KU No values set
3 Hranice_obce No values set
4 Hranice_okresu No values set
5 Hranice_kraje No values set
6 Hranice_statni No values set

Simple feature class
Osy_drah Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
Shape_Length Double Yes 0 0  

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 50100 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Osy_drah
SUBTYPE_CODE
50100

50100 Osa_zeleznicni_koleje_normalniho_rozchodu No values set
52100 Visuta_lanova_draha No values set
52200 Podzemni_lanova_draha No values set
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Simple feature class
Parcelni_cisla_popisna Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
SOURADNICE_Y Double Yes 0 0  
SOURADNICE_X Double Yes 0 0  

TEXT_ String Yes   255 text čísla
VELIKOST Double Yes 0 0  velikost čísla v mm při 1:000

UHEL Double Yes 0 0  úhel natočení textu
PAR_ID Double No 0 0  cizí klíč z prvkové třídy Parcely

VZTAZNY_BOD Short integer Yes 0   kód vztažného bodu textu
SUBTYPE_CODE Short integer Yes 1018 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Parcelni_cisla_popisna
SUBTYPE_CODE
1018

1018 Popisne_parcelni_cislo No values set
1033 Sipka_k_parcelnimu_cislu No values set

Simple feature class
Parcelni_cisla_popisna_volna Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
SOURADNICE_Y Double Yes 0 0  
SOURADNICE_X Double Yes 0 0  

TEXT_ String Yes   255
VELIKOST Double Yes 0 0  

UHEL Double Yes 0 0  
VZTAZNY_BOD Short integer Yes 0   

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 1019 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Parcelni_cisla_popisna_volna
SUBTYPE_CODE
1019

1019 Popisne_parcelni_cislo_volne No values set
1029 Sipka_k_parcelnimu_cislu_volna No values set
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Simple feature class
Parcely Contains Z values

Contains M values
Geometry Polygon

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

PKN_ID Double Yes 0 0  
PAR_TYPE String Yes   10

KATUZE_KOD Long integer Yes 0   
KATUZE_KOD_PUV Long integer Yes 0   

DRUH_CISLOVANI_PAR Short integer Yes 0   
KMENOVE_CISLO_PAR Long integer Yes 0   

ZDPAZE_KOD Short integer Yes 0   
PODDELENI_CISLA_PAR Short integer Yes 0   

DIL_PARCELY Short integer Yes 0   
MAPLIS_KOD Double Yes 0 0  
ZPURVY_KOD Short integer Yes 0   
DRUPOZ_KOD Short integer Yes 0   druh pozemku dle vyhl. 190/1996 Sb.
ZPVYPA_KOD Short integer Yes 0   způsob využití pozemku dle vyhl. 190/1996 Sb.
TYP_PARCELY Short integer Yes 0   

VYMERA_PARCELY Long integer Yes 0   
CENA_NEMOVITOSTI Double Yes 0 0  

TEL_ID Double Yes 0 0  
PAR_ID Double Yes 0 0  
BUD_ID Double Yes 0 0  ID budovy ležící na parcele - cizí klíč

IDENT_BUD String Yes   1 Parcela obsahuje budovu (ano/ne)
Shape_Length Double Yes 0 0  
Shape_Area Double Yes 0 0  

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 301 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Parcely
SUBTYPE_CODE
301

400 Stavebni_parcela No values set
412 Stavebni_parcela_spolecny_dvur No values set
413 Stavebni_parcela_zboreniste No values set
301 Orna_puda No values set
302 Chmelnice No values set
303 Vinice No values set
304 Zahrada No values set
305 Ovocny_sad No values set
306 Trvaly_travni_porost No values set
308 Lesni_puda_bez_rozliseni_porostu No values set
314 Park_okrasna_zahrada No values set
315 Hrbitov No values set
316 Neplodna_puda No values set
701 Povrchova_tezba_nerostu_a_surovin No values set
318 Nemovita_kulturni_pamatka No values set
703 Lozisko_slatin_a_raselin No values set
802 Vodni_tok_sirsi_nez_2m No values set
803 Vodni_nadrz_rybnik No values set
804 Mocal_bazina No values set
514 Draha No values set
515 Silnice No values set
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Simple feature class
Texty Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
SOURADNICE_Y Double Yes 0 0  
SOURADNICE_X Double Yes 0 0  

TEXT_ String Yes   255
VELIKOST Double Yes 0 0  

UHEL Double Yes 0 0  
VZTAZNY_BOD Short integer Yes 0   

SUBTYPE_CODE Long integer Yes 1001 0   

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of Texty
SUBTYPE_CODE
1001

1001 Nazev_mesta No values set
1002 Nazev_mestskeho_obvodu_nebo_casti No values set
1004 Nazev_obce No values set
1005 Nazev_casti_obce No values set
1007 Nazev_namesti_parku No values set
1008 Nazev_ulice No values set
1009 Nazev_pozemkové_trate No values set
1010 Nazev_podruzne_pozemkove_trate No values set
1012 Nazev_sousedniho_statu No values set
1013 Nazev_reky_slouzici_k_vodní_doprave No values set
1014 Nazev_řeky_jezera_velkeho_rybniku_prehrady No values set
1015 Nazev_potoka_rybniku No values set

Simple feature class
Podrobne_body_polohopisu Contains Z values

Contains M values
Geometry Point

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry No      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

KATUZE_KOD Long integer Yes 0   
CISLO_ZPMZ Long integer Yes 0   

CISLO_TL Short integer Yes 0   
CISLO_BODU Double No 0 0  
UPLNE_CISLO Double Yes 0 0  

SOURADNICE_Y Double No 0 0  
SOURADNICE_X Double No 0 0  
KODCHB_KOD Short integer No 0   
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Simple feature class
Vnitrni_kresba Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double No 0 0  
Shape_Length Double Yes 0 0  

Table
KODCHB

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
KOD Short integer No 0   kód charakteristiky kvality bodu

NAZEV String No   60 vysvětlení kódu charakteristiky kvality bodu
PLATNOST_OD Date No 0 0 8
PLATNOST_DO Date Yes 0 0 8

Table
TYPPPD

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
KOD Double No 0 0  kód typu prvku prostorových dat

POLOHOPIS String No   1 Prvek je polohopisný (ano/ne)
EDITOVATELNY String No   1 Prvek je editovatelný (ano/ne)
PLATNOST_OD Date No 0 0 8

VYZNAM String Yes   255 vysvětlení kódu
KRIVKA String Yes   1

TYP_PRVKU Short integer Yes 0   
PLATNOST_DO Date Yes 0 0 8

Simple feature class
Vynaseci_cary Contains Z values

Contains M values
Geometry Polyline

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID Double No 0 0  
STAV_DAT Short integer Yes 0   

DATUM_VZNIKU Date Yes 0 0 8
DATUM_ZANIKU Date Yes 0 0 8

PRIZNAK_KONTEXTU Short integer Yes 0   
RIZENI_ID_VZNIKU Double Yes 0 0  
RIZENI_ID_ZANIKU Double Yes 0 0  

TYPPPD_KOD Double Yes 0 0  
PAR_ID Double Yes 0 0  

OPAR_TYPE String Yes   10
VZTAZNY_BOD Short integer Yes 0   
Shape_Length Double Yes 0 0  



Protože atributy všech anotačních tříd jsou shodné, bude zde uvedena jen jedna jako příklad:
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Annotation feature class
ParcelyAnno Contains Z values

Contains M values
Geometry

No
No

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

OBJECTID Object ID       
SHAPE Geometry Yes      

FeatureID Long integer Yes 0   
ZOrder Long integer Yes 0   

AnnotationClassID Long integer Yes 0 0   
Element Blob Yes 0 0 0

SymbolID Long integer Yes 0   
Status Short integer Yes 0 AnnotationStatus 0   

TextString String Yes   255
FontName String Yes   255
FontSize Double Yes 0 0  

Bold Short integer Yes BooleanSymbolValue 0   
Italic Short integer Yes BooleanSymbolValue 0   

Underline Short integer Yes BooleanSymbolValue 0   
VerticalAlignment Short integer Yes VerticalAlignment 0   

HorizontalAlignment Short integer Yes HorizontalAlignment 0   
XOffset Double Yes 0 0  
YOffset Double Yes 0 0  
Angle Double Yes 0 0  

FontLeading Double Yes 0 0  
WordSpacing Double Yes 0 0  

CharacterWidth Double Yes 0 0  
CharacterSpacing Double Yes 0 0  

FlipAngle Double Yes 0 0  
Override Long integer Yes 0   

SHAPE_Length Double Yes 0 0  
SHAPE_Area Double Yes 0 0  

Default value

List of defined default values and domains for subtypes in this class

DomainField name
Subtype

Description

Default subtype
Subtype field

Subtype
Code

Subtypes of ParcelyAnno
AnnotationClassID
0

0 Stavebni

Status 0 AnnotationStatus
Bold BooleanSymbolValue
Italic BooleanSymbolValue

Underline BooleanSymbolValue
VerticalAlignment VerticalAlignment

HorizontalAlignment HorizontalAlignment

1 Pozemkova

Status 0 AnnotationStatus
Bold BooleanSymbolValue
Italic BooleanSymbolValue

Underline BooleanSymbolValue
VerticalAlignment VerticalAlignment

HorizontalAlignment HorizontalAlignment



5.Relace mezi  prvkovými třídami (tabulkami) v implementovaném 
datovém modelu prostorových dat VFK
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Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

Budovy_Parcely

Origin feature class Destination feature class

Simple
One to many
None

Stoji na parcele
Obsahuje budovu

Budovy
ID
BUD_ID

ParcelyName

Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

KODCHB_Podrobne_body_polohopisu

Origin table Destination feature class

Simple
One to many
None

Je kodem charakteristky kvality bodu
Ma kod charakteristky kvality

KODCHB
KOD
KODCHB_KOD

Podrobne_body_polohopisuName

Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

Parcely_Hranice_parcel_1

Origin feature class Destination feature class

Simple
One to many
None

Ma hranici
Je hranici parcely

Parcely
ID
PAR_ID_1

Hranice_parcelName

Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

Parcely_Hranice_parcel_2

Origin feature class Destination feature class

Simple
One to many
None

Ma hranici
Je hranici parcely

Parcely
ID
PAR_ID_2

Hranice_parcelName

Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

Parcely_Parcelni_cisla_popisna

Origin feature class Destination feature class

Composite
One to many
None

Ma popisne parcelni cislo
Je popisnym parcelnim cislem

Parcely
PAR_ID
PAR_ID

Parcelni_cisla_popisnaName

Relationship class

Name
Primary key
Foreign key

Type
Cardinality
Notification

Forward label
Backward label

No relationship rules defined.

Parcely_Vynaseci_cary

Origin feature class Destination feature class

Composite
One to many
None

Ma vynaseci caru k sipce
Umistuje sipku k popisnemu 
parcelnimu cislu parcely

Parcely
ID
PAR_ID

Vynaseci_caryName



6.Obsah přiloženého CD
Adresář Obsah adresáře

font soubor vfk.ttf
gdb_skripty/Bylany výsledek implementace navrženého datového modelu:

výchozí a cílová geodatabáze, skripty, soubor projektu, šablony 
projektu, toolbox, vstupní soubor VFK

protokoly import VFK do GDB pomocí ISKN Studia, 
kontrola topologických pravidel ve výsledné GDB 
výpis implementačních skriptů na konzoli PythonWin

text_dp text diplomové práce ve formátu PDF
vyrezy_mapy ukázky vizualizace výsledné GDB
zdroje_informaci_internet všechny internetové zdroje informací, jež lze prohlížet offline
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