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ANOTÁCIA 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou databáze v prostredí ESRI 

geodatabase a následnou transformáciou geodat ZABAGED do nej. Databáza má 

preddefinované číselníky pre vybrané atribúty importovaných geoprvkov a obsahuje 

topologické pravidlá definujúce ich priestorové vzťahy. Pomocou overenia čistoty dat 

sú v celej databázi odstránené topologické chyby. Následne sú dotvorené ďalšie 

pravidlá pre zvýšenie užitnej hodnoty databáze ZABAGED využívanej k tvorbe map. 

Navrhnutý je taktiež vhodný značkový kľúč pre vizualizáciu databáze v prostredí 

ArcMap. 

Kľúčové slová: databáza, ZABAGED, číselníky, topológia, značkový kľúč 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with a proposal and implementation of the database in 

the ESRI geodatabase enviroment and with following transformation of the 

ZABAGED geodata into it. Database has predefined domains for selected attributes of 

imported feature classes and includes the topological rules defining their spatial 

relations. With help of purity of data verification,  the topological failures in the whole 

database are removed. Afterwards there are created other rules for increasing the 

utility value of the ZABAGED database utilized for creating maps. There  is also 

suitable character key proposed for the visualisation of the database in the ArcMap 

enviroment. 

Keywords: database, ZABAGED, domains, topology, brand key 
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1 ÚVOD [4], [2] 

Pojem geografický informačný systém (GIS) je bežne používaný pre označenie 

počítačových systémov orientovaných na spracovanie geografických dat, 

prezentovaných predovšetkým v podobe rôznych máp. Vývoj GIS započal na začiatku 

60. rokov 20 storočia, kedy sa formovali prvé skupinky nadšencov z rôznych vedných 

odborov, snažiacích sa využiť výpočetnú techniku k integrácií dat z rozličných 

zdrojov, k ich spoločnej analýze a prezentácií výsledkov.  

Súčastný stav v oblasti GIS nie je zďaleka dokonalý. Oproti klasickému 

ručnému spracovaniu dát predstavujú zatiaľ GISy značnú výhodu len z hľadiska 

ekonómie a rýchlosti spracovania dát. Napriek tomu je oblasť ich využitia veľmi 

široká a teší sa veľkému záujmu. Zahrňuje maloobchod, inžinierske siete, životné 

prostredie, štátnu správu a samosprávu, zdravotníctvo, dopravu a mnoho ďaľších. 

Informačné systémy sa skladajú z viacerých dôležitých zložiek.Patria medzi ne 

aj data.V prípade GIS sa vzťahujú ku konkretnému miestu a nazývajú sa 

geodata.Vrámci Českej republiky sa používa niekoľko rozsiahlych databáz 

s geodatami, medzi ktoré patrí aj ZABAGED. 

 

2  CIEĽ BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

Cieľom bakálarskej práce je návrh a vytvorenie vhodnej geodatabáze v prostredí 

ESRI geodatabase pre geodata ZABAGED. Databáza má navrhnuté číselníky, vďaka 

ktorým je značne uľahčené dosadzovanie hodnôt atribútov geoprvkov a je odstránená 

nežiadúca duplicita dát v atributových tabuľkách. Navrhnuté topologické pravidlá 

umožňujú odstránenie priestorových chýb v datach, čím sa zvýši aj ich užitná hodnota. 

Navrhnutý je značkový kľúč v prostredí ArcMap, ktorý je určený k správnemu 

vizuálnemu zobrazovaní dat. 
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3 ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT (ZABAGED) 

[6], [7] 

ZABAGED  je digitálny geografický model územia Českej republiky, ktorý 

svojou presnosťou a podrobnosťou zobrazenia geografickej reality odpovedá presnosti 

a podrobnosti Základnej mapy Českej republiky v mierke 1:10 000 (ZM 10). 

Obsah tvorí 114 typov geografických objektov zobrazených v databázi 

vektorovým polohopisom a výškopisom s príslušnými popisnými a kvalitativnými 

atributmi. 

Prvotné naplnenie ZABAGED zahájil Zeměměřický úřad už v roku 1995 

vektorovou digitalizáciu tlačených podkladov ZM 10. Tato základná digitalizácia bola 

s výnimkou zástavby sídiel dokončená v roku 2001. V období do konca 1. štvrťtoku 

roku 2004 bola databáza doplnená o geografické objekty zástavby sídiel, do databáze 

boli pridané dalšie popisné a kvalitatívne atributy včetne vybraných druhov 

identifikátorov a jednotlivé ukladacie jednotky v klade ZM 10 boli spojené do 

„bezešvej“ databáze. Súčastne od roku 2001 prebiehala prvá celoplošná aktualizácia s 

cieľom spresnenia a zaktualizovania polohopisnej zložky a revízia a doplnenie 

atributovej časti databáze. Využívane boli hlavne fotogrammetrické metody a 

topografické šetrenie priamo v teréne.  

V rokoch 2005 a 2006 bola vedľa pokračujícej aktualizácie dat vyprojektovaná a 

v závere roku 2006 prevádzkovo nasadená nová technólogia aktualizácie a správy 

ZABAGED. Vytvorená je centrálna databáza, ktorá je naďalej aktualizovaná v režime 

online z detašovaných teritoriálnych pracovísk Zeměměřického úřadu. Súbežne je 

centrálnymi pracoviskami Zeměměřického úřadu v Prahe zaisťovaná aktualizácia 

vybraných prvkov databáze v spolupráci s centrálnymi orgánmi štátnej správy s 

cieľom zaistenia systémových väzieb informačných systémov verejnej správy. Dalšia 

periodická aktualizácia a doplňovanie ZABAGED budú realizované v trojročných 

cykloch s využitím vždy novo zpracovaných leteckých meračských snímkov a 

farebných ortofot, ktoré budú každoročne vytvárené pre jednu tretinu územia Českej 

republiky.  

 

Data sú v súčasnej dobe poskytované po mapových listoch v klade ZM 10, ďalej v 

rozsahu krajov, prípadne ako ucelená bezešvá databáza z celého územia Českej 
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republiky. Vektorové súbory polohopisu (2D) sú poskytované vo formáte DGN s 

atribútmi vo formáte mdb, ďalej vo formáte SHP alebo GML.  

Data sú poskytované v súradnicových systémoch S-JTSK, WGS84/UTM, 

prípadne v S-42/1983 a výškovom referenčnom systéme Balt po vyrovnaní. 

 

Data z databáze ZABAGED sú delené do 8 tématických kategórií.Medzi ne 

patrí: 

1. Sídla, hospodářské a kulturní objekty 

2. Komunikace 

3. Rozvodné sítě a produktovody 

4. Vodstvo 

5. Územní jednotky včetně chráněných území 

6. Vegetace a povrch 

7. Terénní reliéf 

8. Geodetické body 

Ďalej sa jednotlivé geoprvky delia podľa geometrického určenia objektu, a to: 

bod 

bod - centroid 

línia 

línia - obvodová linia 

línia - os objektu 

polygón 

odvodený polygón 

definičný bod textového elementu 

Možným kritériom kategorizácie je aj na základe geometrickej presnosti 

geoprvku, ktorá vyjadruje hodnotu strednej polohovej chyby daného objektu. Delíme 

ich na: 



Tomáš Trúchly                Transformácia databáze ZABAGED do prostredia ESRI geodatabase 

rok 2009  stránka 11 
 

Úroveň A odpovedajúca objektom, určeným priamo správcom objektu v 

súradniciach (geodetické body). 

Úroveň B je priradená objektom, ktorých poloha je v území 

jednoznačne určiteľná (napr. budovy, komunikácie) a stredná polohová 

chyba dosahuje hodnoty 5 m. 

Úroveň C odpovedá nižšej presnosti (napr. hranice kultúr) s hodnotou 

strednej polohovej chyby cca 15 m. 

Úroveň D odpovedá nízkej presnosti (napr. obtiažne identifikovateľné 

hranice bažín) na úrovni cca 30 m. 

Úroveň E se vzťahuje k objektom najnižšej presnosti, ktorých presnost 

dosahuje veľmi premenlivých hodnôt (napr. objekty, ktoré nie sú v teréne 

zjavné, sú prevzaté z tématických máp mierky 1:50 000, príp. 1:100 000 - 

rozvodnice alebo hranice geomorfologických jednotiek). 

4 ZHODNOTENIE SÚČASTNÉHO STAVU RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

ZABAGED patrí medzi hlavné a najpoužívanejšie databáze geodat v Českej 

republike. Zeměmeřický úřad data poskytuje vo viacerých datových formách, medzi 

ktoré patrí aj shapefile podporovaný produktami firmy ESRI. ZÚ okrem iného 

vypracoval aj jednoduchý projekt umožňujúci kartografickú vizualizáciu v prostredí 

ESRI ArcGIS Desktop – ArcMap. Ten je voľne stiahnuteľný na stránkach ČÚZK. 

Okrem samotného ZÚ sa problematikou vizualizácie zaoberá aj firma T-MAPY, 

ktorá rieší optimalizáciu dat a tvorbou legendy. Referenčný podklad bol úspešne 

zakomponovaný do viacerých projektov. 

Problém pri vizualizácií nastáva pri aktivovaní viacerých vrstiev naraz, kedy je 

počítač značne spomalený z dôvodu ich náročného vykresľovania.Touto 

problematikou sa zaoberal napríklad aj RNDr. Ivan Strakoš pracujúci na krajskom 

úrade Zlínskeho kraja. Ako možnosť riešenia problému je aktivovanie len nezbytne 

potrebného počtu vrstiev.    
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5 POSKYTNUTÉ DATA 

Na základe novely zeměměřického zákona mi boli data ZABAGED ako 

študentovi poskytnuté zadarmo. Zažiadal som pritom o 4 mapové listy (maximálna 

bezplatná kvóta pre študenta) a následne stiahol data z obchodného modulu ZÚ. 

Jedná sa o mapové listy 15-44-06, 15-44-07, 15-44-11 a 15-44-12 pre polohopis 

a výškopis ZABAGED. Oblasť je situovaná v Moravskoslezském kraji. Konkrétne sa 

jedná o prímestskú časť Ostravy - Šenov, južnú časť mesta Petřvald a severnú časť 

mesta Havířov. 

Stiahnuté data sú vo vektorovej forme v mierke 1:10 000. V záujmovom území 

je zastúpené 80 geoprvkov databáze ZABAGED. Z dôvodu práce v prostredí ESRI 

geodatabase je zvolený formát dat shapefile. Súradnicový referenčný systém dat je S-

JTSK a výškový súradnicový systém je Bvp. 

6 GEODATABÁZA [5] 

Geodatabáza (Geodatabase) je vlastne kolekcia geografických datových sad 

rôzneho typu. Data sú pritom uložené v rovnakom formáte (Microsoft Office Access 

v prípade Personal geodatabase) alebo vo viacuživateľskej relačnej databázi (Oracle, 

Microsoft SQL Server, IBM DB2 v prípade File geodatabase). 

Kľúčovým konceptom geodatabáze je datová sada. Je to základný spôsob 

organizácie a využitia geografických informácií v prostredí ArcGIS. Rozlišujú sa tri 

primárne typy datových sad a to: 

• Feature classes (geoprvky) 

• Raster datasets (rastrové datové sady) 

• Tables (tabuľky) 

Geoprvky predsavujú tabuľky s priradeným priestorovým poľom zobrazujúcim 

body, línie alebo polygony. Každý riadok v tabuľke pritom predstavuje jeden prvok vo 

vrstve. 

Rastrové datové sady obsahujú rastre, ktoré zahrňujú nejaký pokračujúci 

geografický fenomén. 
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Tabuľky predstavujú relačnú formu uloženia dat. Stĺpce sú atribúty a riadky 

jednotlivé prvky.  

V praxi existujú tri metódy tvorby geodatabáze. Voľba správnej možnosti závisí 

na zdroji dát, pre ktoré je geodatabáza tvorená. Väčšinou sa využíva vhodná 

kombinácia všetkých troch ciest. 

1. Tvorba novej geodatabáze od štartu – Využíva sa v prípade, že 

navrhovateľ nemá pred tvorbou k dispozícií data, pre ktoré je 

geodatabáza tvorená. Pre budovanie sa najčastejšie využíva prostredie 

ArcCatalog, ktoré poskytuje celú sadu nástrojov pre dizajnovanie 

a manažovanie prvkov skladovaných v geodatabázi.  

2. Prenos existujúcich dat do geodatabáze – Metóda je vhodná pre 

prípady, kedy má tvorca geodatabázi k dispozícií data. Tie môžu byť 

uložené v rôznych datových formátoch (shapefile, coverage a iné). 

Pomocou programu ArcCatalog sa dajú tieto data konvertovať do 

geodatabáze pomocou ich importu.Prenesie sa pritom ich priestorová aj 

nepriestorová zložka (napríklad v prípade formátu shapefile sa prenese 

jeho geometrická aj atributová zložka). 

3. Využitie CASE nástrojov pre tvorbu geodatabáze – Pomocou CASE 

nástrojov je možné vytvoriť vlastné objekty a generovať schému 

geodatabázy z navrhnutého UML diagramu. 

6.1 Personal Geodatabase 

Personal geodatabase ukladá a spravuje svoje datové sady na disku vo forme 

Microsoft Office Access (*.mdb). Efektívna veľkosť uložených dat sa pritom 

pohybuje v rozmedzí 250 – 500 MB pre celú geodatabázu a je podporovaná len OS 

Microsoft Windows. Jej maximálna kapacita je 2 GB. Databáza môže mať len 1 

zapisujúceho a niekoľkých čítajúcich užívateľov v rovnakom čase. 

Vytvorenie novej osobnej geodatabáze je možné pomocou nástrojov 

geoprocessing alebo priamo v ArcCatalogu. Definuje sa pritom názov geodatabáze 

a poprípade je možné definovať domény atribútov. 
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6.2 Datová sada   

Datová sada (Feature Dataset) je kolekcia geoprvkov uložených spolu, ktoré 

zdieľajú rovnaký polohový a výškový referenčný systém. Ich vrstvy taktiež zahrňujú 

rovnaké geografické územie. Vrámci jednej datovej sady je možné navrhnúť spoločnú 

topológiu.Pre väčšinu užívateľov slúži aj ako logické rozvrstvenie dat (podobne ako 

adresáre v OS).Nevýhodou je možná deformácia geometrickej zložky geoprvkov 

z dôvodu využívania spoločných editačných nástrojov pre všetky vrstvy v datovej 

sade.Pri editácií jedného prvku môže dôjsť k nežiadúcej editácií iného.Nevhodné je aj 

preplňovanie datových sád veľkým množstvom geoprvkov.   

Tvorba je možná v ArcSDE, alebo v prípade File/Personal geodatabase. 

Definujeme pritom jej názov, polohový a výškový referenčný systém, XY toleranciu 

(minimálna vzdialenosť medzi dvoma súradnicami, pri ktorej sa považujú za rovnaký 

bod). 

 

6.3 Topológia 

Topológia (Topology) v GIS je sada pravidiel a chovaní. Tie modelujú, ako 

spolu body, línie a polygóny vzájomne koincidentujú. Spravidla sa využíva k overeniu 

kvality dat a k prevencii ich znehodnocovania. Vďaka definovaniu topologických 

pravidiel je možné zamedziť vzniku nežiadúcich chýb v datach (nedoťahy a preťahy 

línií, medzeri medzi polygónmi, prekryvi medzi polygónmi atď). Topológiu je možné 

využit aj pre tvorbu nových geprvkov, napríklad uzavreté krivky (línie) predstavujú 

hranice polygónu. Tvorba je vhodná aj vďaka zvýšeniu užitnej hodnoty dat (s 

opravenými datami funguje viacero analýz, ktoré predtým vykazovali nezmyselné 

výsledky). 

Obr. 1 XY tolerancia [3] 
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ArcGIS poskytuje viacero ciest, ako vytvoriť novú topológiu. Najtypickejšia je 

pomocou ArcCatalogu, kde sa definuje vrámci jednej datovej sady. Ďaľšou 

možnosťou je pomocou nástrojov Geoprocessing. 

7  TVORBA GEODATÁZE 

Tvorba prebehla v programe ArcGIS 9.2, konkrétne v jeho programovej súčasti 

ArcCatalog. Vybraná bola osobná geodatabáza z dôvodov jej kompatibility 

s programom Microsoft Office Access 2007, v ktorom prebehla editácia atribútovej 

časti geoprvkov. Kvôli práci len v OS Microsoft Windows nebolo potrebné 

transformovať databázu do iného formátu, ako *.mdb. 

Názov databáze bol zvolený ZABAGED rovnako ako databáza, ktorú obsahuje. 

Definované boli domény pre atribúty popisného typu, a to pre všetky geoprvky 

ZABAGED, nehľadiac na to, že poskytnuté data predstavovali len ich časť (pri pridaní 

novej vrstvy do databáze si môže užívateľ sám priradiť doménu k atribútom).Vďaka 

tomu nemusí úživateľ pri editácií atribútovej zložky dat vypĺňať hodnoty atribútov 

manuálne. Môže si vybrať preddefinovanú správnu hodnotu z poskytnutého zoznamu. 

Názvy domén pozostávajú zo skráteného názvu geoprvku, skráteného názvu 

prislúchajúceho atribútu a z písmena p, ktoré naznačuje, že sa jedná o popisný atribút 

(napríklad pre geoprvok SilniceDalnice s atribútom TYPSILNIC sa doména volá 

Silnice_typ_p). Každá doména obsahuje taktiež popis definujúci atribút, ktorému patrí 

viz. obrázok. 
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Hodnoty domén zodpovedajú hodnotám popísaným v pdf Katalóg objektů 

ZABAGED. Tu sa vyskytol problém, pretože názvy atribútov v katalógu 

nezodpovedajú názvom atribútov u geoprvkov, len sa im podobajú (napríklad atribút 

KC_TYPSILNICE v katalógu sa volá TYPSILNIC v geoprvku). Ďaľsou chybou 

v datach je, že sa u jednotlivých vrstiev vyskytujú atribúty, ktoré nie sú popísané 

v katalógu, čiže príležitostný užívateľ nemôže vedieť, čo atribút znamená a teda ho ani 

nedokáže korektne vyplniť. 

7.1 Tvorba datových sad 

Vrámci geodatabáze som vytvoril 8 datových sad zodpovedajúcich 8 

tématickým kategóriam uloženia dat ZABAGED a 1 datovú sadu pre výškopisné data. 

Pri ich názvoch som pritom využil skratky z dôvodu dlhých pomenovaní niektorých 

kategórií:  

• shk_obj - Sídla, hospodářské a kulturní objekty 

• komunikacie - Komunikace 

• rozvsit_produkt - Rozvodné sítě a produktovody 

Obr. 2 Definované domény 
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• vodstvo - Vodstvo 

• uzemjed_chruz - Územní jednotky včetně chráněných území 

• veget_povrch - Vegetace a povrch 

• teren_relief - Terénní reliéf 

• geodet_body - Geodetické body 

• vyskopis – Výškopisné data 

U každej datovej sady bol definovaný polohový súradnicový systém S-

JTSK_Krovak_East_North (S – JTSK) a výškový súradnicový systém Baltic (Bpv), 

ktoré sú typické pre ČR. 

XY Tolerancia bola ponechaná  na optimálnej hodnote 0.001 m (odporúča aj 

program). V databázi môže nastať prípad, kedy sú dva rozdielne priestorové prvky 

veľmi blízko seba a nedefinujú rovnaký prvok. Ich spojenie by znamenalo deformáciu 

dat v geodatabázi. 

7.2 Import dat 

Import dat do jednotlivých datových sad bol vykonaný v prostredí ArcCatalogu. 

Využitá bola pritom funkcia Import -> Feature class (single) (pri použití rýchlejšej 

funkcie Feature class (multiple) si program automaticky tvoril novú nevhodnú datovú 

sadu). Vo funkcii bola definovaná len vstupná a výstupná vrstva.Príslušnosť 

jednotlivých geoprvkov k datovým sadám zodpovedá štruktúre v katalógu objektov 

ZABAGED. Názvy vrstiev boli ponechané pôvodné. Nevýhodou je, že ich 

pomenovania nezodpovedajú názvom vrstiev v katalógu, dokonca sa im v niektorých 

prípadoch ani nepodobajú (napríklad geoprvok HraniceAdministrativnihoUzemi sa 

v katalógu volá HRANICE SPRÁVNÍ JEDNOTKY A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ). 

Výsledná štruktúra geodatabáze: 
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8 DEFINOVANIE TOPOLÓGIE 

Topológia bola definovaná vrámci všetkých datových sad geodatabáze 

s výnimkou sady geodet_body, kde bodové vrstvy jednotlivých bodových polí 

nepodliehajú žiadným topologickým pravidlám. 

Pri prvotnom pokuse o definovanie pravidiel nastal problém so všetkými 

bodovými vrstvami v databázi, kde typ vrstiev bol zvolený ako multipoint. Ten 

topológia v prostredí ArcCatalog nepodporuje, a preto ich pri výbere vrstiev 

nezobrazovalo. Problém bol vyriešený ich transformáciou na typ point. Využitá bola 

k tomu funkcia Feature to point v nástrojoch Data managment tools. Ako vstupné 

vrstvy boli zvolené pôvodné shapefile a výstup bol ponechaný vygenerovaný 

programom viz. obrázok: 

Obr. 3 Štruktúra geodatabáze 
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 Následne boli zmazané pôvodné vrstvy a novovytvorené boli premenované 

podľa originálu. 

Pri tvorení topológie sa najprv definuje tzv. cluster tolerance, ktorá určuje 

minimálnu vzdialenosť dvoch bodov, pri ktorej sa považujú za totožné (podobný 

princíp ako pri XY tolerancii viz. kapitola 4.2). Hodnota bola  nastavená taktiež na 

hodnotu 0,001 m. V ďaľšom kroku sa vyberajú vrstvy, u ktorých sa topológia má 

definovať. Vždy boli zaškrtnuté všetky vrstvy, i keď sa nevstupovali do pravidiel. 

Dôvodom je následné definovanie geometrickej presnosti jednotlivých geoprvkov. Tá 

určuje, ktoré prvky sa po validácií topológie budú prednostne posúvať (čím má vrstva 

vyššiu známku, tým menej presne bola vektorizovaná). Prvotne bol nadefinovaný 

rozsah stupnice na hodnotu 5 (v databázi ZABAGED sa geometrická  presnosť 

definuje v rozsahu 5 stupňov A-E viz kapitola 2.1).Následne boli podľa katalógu 

objektov definované jednotlivé hodnoty u každého geoprvku.V prípade viacerých 

možností (rôzne prvky vrstvy boli merané rôznou presnosťou) bolo vždy zvolené 

najvyššie odpovedajúce číslo. 

V nasledujúcom kroku boli už definované jednotlivé pravidlá. ArcCatalog 

poskytuje riešenie viacerých vzťahov medzi geoprvakmi. Tie sa určujú vrámci jednej 

alebo 2 vrstiev. Všetky možnosti s popisom sú vypísané v tabuľke: 

  

Obr. 4 Transformácia vrstiev typu multipoint na typ point 
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Topologické 
pravidlá pre Názov pravidla 

Geometrický typ 
triedy, resp. triedy 

geoprvkov 

body 

Musia byť vo vnútri polygónov. bod : polygón  

Musia ležať na hraniciach polygónov.  bod : polygón  

Musia byť pokryté koncovými bodmi.  bod : línia  

Body musia ležať na líniách.  bod : línia  

línie 

Nesmú mať voľné konce.  línia  

Nesmú mať pseudonódy.  línia  
Nesmú sa prekrývať.  línia  

Nesmú prekrývať samých seba.  línia  
Nesmú sa prekrývať ani pretínať.  línia  

Nesmú pretínať samých seba.  línia  

Nesmú sa prekrývať, pretínať ani dotýkať.  línia  
Musia mať jedinú časť.  línia  

Nesmú sa prekrývať (vzťah dvoch tried).  línia : línia  
Musia byť pokryté triedou prvkov.  línia : línia  

Koncové body musia byť pokryté.  línia : bod  

Musia ležať na hraniciach polygónov.  línia : polygón  

polygóny 

Nesmú presahovať.  polygón  

Nesmú obsahovať medzery.  polygón  
Musia obsahovať bod.  polygón : bod  

Hranice musia byť pokryté líniami.  polygón : línia  

Musia byť pokryté triedou prvkov.  polygón : polygón  
Musia byť pokryté polygónom.  polygón : polygón  

Nesmú presahovať (vzťah dvoch tried).  polygón : polygón  
Musia byť vzájomne pokryté.  polygón : polygón  

Hranice musia ísť po hraniciach polygónov.  polygón : polygón  
Tab. 1 Tabuľka topologických pravidiel [2] 

Pri prvom definovaní topológie boli zvolené všetky zmysluplné pravidlá, ktoré 

sa dali vrámci vrstiev definovať. No z dôvodu ich vysokého počtu v prípade datových 

sád s vyšším množstvom geoprvkov (napr. shk_obj) boli následne zredukované o tie, 

ktoré vždy vykazovali po kontrole nulový počet chýb. Jedná sa o 3 pravidlá pre línie 

a to: 

• Nesmú prekrývať samých seba 

• Nesmú pretínať samých seba 

• Musia mať jedinú časť (vykazovalo časté chyby, no vždy sa jednalo 

o orezy spôsobené  okrajom mapových listov, čiže výnimky) 
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8.1 Topológia pre datovú sadu komunikacie 

Datová sada komunikácií obsahuje prevažne bodové a líniové geoprvky. Preto sa 

všetky definované pravidlá s výnimkou 1 orientujú na tieto vrstvy. 

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú presahovať (vzťah dvoch tried).  Parkoviste Kolejiste 

Body musia ležať na líniách.  
KrizovatkaUrovnovaUBU SilniceDalnice 
ZeleznicniPrejezd_b  ZeleznicniVlecka 

Musia byť pokryté koncovými bodmi.  
UzlovyBodSilnicniSiteUBS SilniceDalnice 
KrizovatkaMimourovnovaUBM SilniceDalnice 

Nesmú sa prekrývať (vzťah dvoch 
tried).  

SilniceDalnice Ulice 
SilniceDalnice Cesta 
Ulice Cesta 
ZeleznicniTrat ZeleznicniVlecka 

Tab. 2 Topologické pravidlá pre komunikacie 

Po vygenerovaní topológie prebehla jej následná validácia. Pre prehľad 

topologických chýb v datach bola použitá záložka Errors (dvojklik na ikonu topológie 

otvára jej vlastnosti). 

Pre lepšiu vizualizáciu bola topológia načítaná v programe ArcMap spolu so 

všetkými vrstvami, pri ktorých došlo k chybám. 
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Po následnej podrobnej analýze chýb a konzultácií s vedúcim práce bolo zistené 

nasledovné: 

 

Tab. 3 Topologické chyby v datovej sade komunikacie 

Druh chýb Počet chýb vo vrstvách Popis chýb 

Cluster tolerancia Ulice – 3 (žltá) 

Jedná sa o okraje 
mapových listov, kde z 
dôvodu nižšej presnosti 
pôvodnej vektorizácie 
došlo k preťahom línií 

Nesmú sa prekrývať 
(vzťah dvoch tried).  

SilniceDalnice : Ulice – 
31 (fialová) 

Prekryv je spôsobený 
úmyselne z dôvodu 
prebratia atribútu názvu 
ulice z vrstvy Ulice pre 
vrstvu SilniceDalnice 

Body musia ležať na 
líniách.  

ZeleznicniPrejezd_b – 1 
(belasá) 

Chybou je železničný 
prejazd umiestnený mimo 
železničných 
komunikácií.Dôvodom je 
zánik pôvodnej trate, no 
ponechanie bodu pre 
možnosť jej 
znovuvytvorenia  

Musia byť pokryté 
koncovými bodmi.  

UzlovyBodSilnicniSite : 
SilniceDalnice – 3 
(červerná) 

Po konzultácií so ZÚ sa 
došlo  k názoru, že sa jedná 
o výnimky 

Obr. 5 Topológia komunikacie v prostredí ArcMap 
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8.2 Topológia pre datovú sadu rozvsit_produkt 

 V sade sa nachádzajú len 3 geoprvky. Z dôvodu už spomínanej redukcie 

topologických pravidiel bolo vrámci topológie definované len 1 pravidlo. 

 

T
a
b 

 

Po prebehnutej validácií program neobjavil žiadne chyby. Môže sa preto 

konštatovať, že v datovej sade sa nenachádzajú žiadne topologické chyby. 

8.3 Topológia pre datovú sadu shk_obj 

V prípade tejto datovej sady nie je možné definovanie väčšiny topologických 

pravidiel z dôvodu voľne situovaných prvkov vo vrstvách. Preto bolo definované 

jediné zmysluplné pravidlo. 

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú presahovať 
(vzťah dvoch tried).  

OstatniPlochaVSidlech Skladka 
OstatniPlochaVSidlech Hrbitov 
OstatniPlochaVSidlech UcelovaZastavba 
Skladka Hrbitov 
Skladka UcelovaZastavba 
Hrbitov UcelovaZastavba 
BudovaBlokBudov UsazovaciNadrzOdkaliste 
BudovaBlokBudov HaldaOdval 
BudovaBlokBudov KulnaSklenikFoliovnik 
BudovaBlokBudov ChladiciVez 
BudovaBlokBudov ValcovyNadrzOdkaliste 
BudovaBlokBudov Silo 
BudovaBlokBudov RozvalinaZricenina 

Tab. 5 Topologické pravidlá pre datovú sadu  shk_obj 

 

I v tomto prípade neboli kontrolované vzájomné prekryvy všetkých vrstiev 

navzájom, pretože niektoré polygónové geoprvky (OstatniPlochaVSidlech, 

UcelovaZastavba, Skladka, Hrbitov) reprezentujú len určité územie (dochádza 

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Body musia ležať na líniách.  StozarElektrickehoVedeni ElektrickeVedeni 
Tab. 4 Topologické pravidlá pre datovú sadu rozvsit_produkt 
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k častým prekryvom iným polygónom napr. BudovaBlokBudov). Po kontrole boli 

zistené 3 chyby viz obrázok: 

 

 

 

Druh chýb Počet chýb vo vrstvách Popis chýb 

Cluster tolerancia 
DoplnkovaLinie - 1,                
( červerná) 
BudovaBlokBudov - 1 

V prípade línie sa jedná o 
nespojenie dvoch línií z 
dôvodu nepresnosti 
vektorizácie.Chyba vo 
vrstve BudovaBlokBudov 
je spôsobená orezaním 
polygónu okrajom 
mapového listu.Orez je 
menší než je nastavená 
tolerancia.Jedná sa o 
výnimku. 

Nesmú presahovať 
(vzťah dvoch tried).  

BudovaBlokBudov : 
UsazovaciNadrzOdkaliste - 1 

Po konzultácií s vedúcim 
práce sa došlo k názoru, 
že budova je skutočne 
prekrývaná (výnimka). 

Tab. 6 Topologické chyby v datovej sade shk_obj 

8.4 Topológia pre datovú sadu uzemjed_chruz 

V sade sa nachádzajú len 2 vrstvy a boli definované len 2 pravidlá. 

Obr. 6 Topológia shk_obj v prostredí ArcMap 
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Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú presahovať. 
ChraneneUzemi, 
HraniceAdministrativnihoUzemi 

Tab. 7 Topologické pravidlá pre datovú sadu uzem_chruz 

Po prebehnutí kontroly chýb bola nájdená 1 chyba v prípade cluster tolerance 

(červenou) viz. obrázok. 

 

Jedná sa o chybu nespojitosti. Pri vektorizácií vrstvy HraniceAdministrativnihoUzemi 

neboli na seba napojené dve línie predstavujúce zhodnú hranicu. 

8.5 Topológia pre datovú sadu veget_povrch 

Sada zahrňuje prevažne polýgónové prvky. Po analýze dat bolo rozhodnuté, že 

budú definované pravidlá len pre ne. 

 

 

 

Obr. 7 Topologické chyby v datovej sade uzem_chruz 
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Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú 
presahovať.  

OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy 

- 

OvocnySadZahrada 
LoukaPastvina, 
LesniPudaSeStromy 
LesniPudaSKrovinatymPorostem 
OkrasnaZahradaPark 

Nesmú 
presahovať 

(vzťah dvoch 
tried).  

OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy OvocnySadZahrada 
OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy LoukaPastvina  
OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy LesniPudaSeStromy 
OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy LesniPudaSKrovinatymPorostem 
OrniPudaAOstatniNeurcenePlochy OkrasnaZahradaPark 
OvocnySadZahrada LoukaPastvina 
OvocnySadZahrada LesniPudaSeStromy 
OvocnySadZahrada LesniPudaSKrovinatymPorostem 
OvocnySadZahrada OkrasnaZahradaPark  
LoukaPastvina LesniPudaSeStromy 
LoukaPastvina LesniPudaSKrovinatymPorostem 
LoukaPastvina OkrasnaZahradaPark 
LesniPudaSeStromy LesniPudaSKrovinatymPorostem 
LesniPudaSeStromy OkrasnaZahradaPark 
LesniPudaSKrovinatymPorostem OkrasnaZahradaPark  

Tab. 8 Topologické pravidlá pre datovú sadu veget_povrch 

Po validácií program nenašiel žiadne chyby, čiže data sú topologicky čisté. 

8.6 Topológia pre datovú sadu vodstvo 

V datovej sade boli definované celkom 4 topologické pravidlá. 

 

Tab. 9 Topologické pravidlá pre datovú sadu vodstvo 

Po prebehnutí kontroly program označil 7 chýb v prípade pravidla „Hranice musia byť 

pokryté líniami“. Na obrázku sú vyznačené červenou. 

  

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú presahovať.  VodniPlocha BazinaMocal 
Nesmú presahovať (vzťah dvoch tried).  VodniPlocha BazinaMocal 

Hranice musia byť pokryté líniami.  VodniPlocha Brehovka 
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Vo všetkých prípadoch sa jedná problém s orezaním vodného toku okrajom 

mapových listov, preto boli chyby označené ako výnimky. 

8.7 Topológia pre datovú sadu teren_relief 

Datová sada obsahuje len 4 líniové a 1 bodovú vrstvu. Po analýze štruktúry dat 

boli definované tieto topologické pravidlá: 

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú sa prekrývať.  

GeomorfologickaJednotka, 
RokleVymol,                
Stupen,         
PataTerennihoUtvaru 

- 

Nesmú sa prekrývať ani 
pretínať.  

GeomorfologickaJednotka, 
RokleVymol,                
Stupen,                  
PataTerennihoUtvaru 

- 

Nesmú sa prekrývať (vzťah 
dvoch tried).  

GeomorfologickaJednotka RokleVymol 
GeomorfologickaJednotka Stupen 
RokleVymol Stupen 

Tab. 10 Topologické pravidlá pre datovú sadu teren_relief 

 

Obr. 8 Topológia vodstvo v prostredí ArcMap 



Tomáš Trúchly                Transformácia databáze ZABAGED do prostredia ESRI geodatabase 

rok 2009  stránka 28 
 

Po prebehnutí kontroly objavil program následné chyby: 

 

  

 

 

 

 

 

Tab. 11 Topologické chyby v datovej sade teren_relief 

 

Import topológie do prostredia ArcMap: 

 

 

Líniové chyby prekryvu a pretínabi sa vrstiev sú vyznačené na obrázku 

tmavomodrou farbou s fialovými okrajmi. Bodový priesek dvoch línií vo vrstve 

Stupen je na obrázku zvýraznený červeným štvorčekom. 

Druh chýb Počet chýb vo vrstvách Popis chýb 

Nesmú sa prekrývať.  
Stupen - 4, 
PataTerennihoUtvaru - 1 

Pri oboch vrstvách sa 
jedná o problém 
čiastočného alebo úplného 
prekryvu dvoch línií  

Nesmú sa prekrývať 
ani pretínať.  

Stupen - 5, 
PataTerennihoUtvaru - 1 

Jedná sa o totožné chyby 
ako pri pravidle Nesmú sa 
prekrývať s výnimkou 
bodového prieseku dvoch 
línií vo vrstve Stupen 

Obr. 9 Topológia teren_relief v prostredí ArcMap 
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Všetky chyby vo vrstvách sú považované za topologické chyby, a preto boli 

odstránené. 

8.8 Topológia pre datovú sadu vyskopis 

Datová sada obsahuje len líniové geoprvky a po redukcii topologických 

pravidiel (viz kapitola 6.0) ostalo definované len 1 pravidlo a to len pre 3 vrstvy. 

Geoprvky HorniHrana a Dolnihrana sa v mape vyskytujú veľmi málo a sú to línie 

miniatúrnej veľkosti.Preto nebolo pre ne potrebné definovať topológiu. Geoprvok 

Brehovka_vyskopis sa v oblasti nevyskytuje. 

 

Názov pravidla Vstupné vrstvy 

Nesmú sa prekrývať ani pretínať.  
VrstevniceDoplnkova 
VrstevniceZesilena 
VrstevniceHlavni 

Tab. 12 Topologické pravidlá pre datovú sadu vyskopis 

Po validácií dat program objavil až 144 chýb v prípade pravidla cluster 

tolerance. Po zobrazení topológie v prostredí ArcMap sa dá pozorovať, že všetky 

chyby sa nachádzajú na okrajoch mapových listov (červené bodky) viz obrázok: 

 

Obr. 10 Topológia vyskopis v prostredí ArcMap 
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V datach sa nachádzajú časté nepresnosti spôsobené vektorizáciou s nízkou 

presnosťou. V tomto prípade boli nespojité  alebo pretiahnuté línie korektne spojené. 

Problém nastáva pri líniach, ktoré sú od seba natoľko vzdialené, že nie je možné, aby 

boli spôsobené chybou tvorcu. Ich pôvod sa za daných podmienok (susedné mapové 

listy nie sú k dispózicií) nedá presne určiť. Po konzultácií s vedúcim práce sa došlo 

k názoru, že sa určite nejedná o odštiepky z vrstevníc susedných mapových listov, 

ktoré by boli orezané jeho okrajom. Preto sa ako konečné riešenie stanovilo 

odstránenie týchto nežiadúcich prvkov. 
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9 PRÍPRAVA KARTOGRAFICKEJ VIZUALIZÁCIE 

Predošlá časť bakalárskej práce bola venovaná riešeniu správneho uloženia dat 

a odstráneniu chýb z ich priestorovej aj atribútovej zložky. No aby data bolo možné 

využiť v praxi pre tvorbu dať, treba definovať aj ich korektné zobrazovanie. K tomu 

slúži značkový kľúč. Pozostáva zo sady bodových, líniových a polygónových značiek. 

V praxi sa využíva celá rada rôznych kľúčov využívaných podľa potrieb užívateľov. 

Pre vizualizáciu dat ZABAGED bola vybraná sada znakov poskytnutá na stránkach 

ČÚZK pre Základné mapy ČR v mierke 1:10 000. Pri tvorbe samotnej mapy je taktiež 

veľmi dôležité dodržanie správneho poradia prvkov tak, aby nedochádzalo k ich 

nesprávnemu prekryvu.Dodržaná je pritom postupnosť zhora nadol.   

9.1 Tvorba značkového kľúča 

Tvorba značkového kľúča pre produkty ESRI je možná viacerými spôsobmi. 

Jednou z ciest je úprava už existujúcich značiek priamo v prostredí ArcMap, 

poprípade tvorba nových. To ale nie je zväčša dostačujúce, pretože poskytnutý je len 

obmedzený počet tvarov a ich kombinácia je taktiež značne obmedzená programom. 

Preto je potreba využiť zvolený kresliaci program pre ich dotvorenie. Z dôvodu 

jdnoduchosti tvarov znakov bol zvolený jednoduchý program Malovaní, ktorý je 

poskytovaný ako freewarový komponent OS Windows. 

K tvorbe nového značkového kľúča slúži v ArcMape nástroj Style Manager 

(Tools/Style) viz obrázok. 
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Vrámci jedného štýlu je možnosť definovania veľkého množstva faktorov (napr. 

tvar písomnej a grafickej legendy, definovanie farieb a iné). Ich definovanie je možné 

pomocou jednotlivých adresárov. V prípade vytvoreného štýlu pre data ZABAGED 

boli vyplňované len tie pre bodové, líniové a polygónové značky. Ostatné nastavenia 

si totiž môže užívateľ upraviť dodatočne v prostredí ArcMap (treba mať aktívny 

minimálne štýl ESRI). 

9.2 Tvorba značiek 

Pri definovaní značiek sa vyskytol problém, pretože množstvo vrstiev (prevažne 

bodových) nemá v legende poskytovanej ČÚZK definovanú kartografickú značku. Po 

konzultácií s vedúcim práce sa došlo k názoru, že tieto geoprvky sa štandardne 

nezakomponúvajú do mapy. Jedná sa napríklad o uzlové body križovatiek. Pri tvorbe 

bolo využito viacero metód postupu. 

V ideálnom prípade bol nájdený znak totožný s hľadaným. Bol jednoducho 

skopírovaný a premenovaný podľa legendy. Jedinou korekciou bola zmena jeho 

veľkosti. Táto metóda ale bola využitá minimálne z dôvodu nepodobnosti značkového 

kľúča ZABAGED s inými (firma ESRI sídli v USA, kde sa využíva iné kartografické 

značenie). 

Obr. 11 Style Manager pre tvorbu značkového kľúča v prostredí ArcMap 
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Druhou možnosťou bolo kombinovanie základných poskytovaných tvarov 

programom ArcMap, poprípade úprava existujúcich značiek. Táto metóda bola využitá 

najmä v prípade líniových vrstiev, kde nedochádzalo k deformácií značky pri zmene 

jej veľkosti. 

Prvé dve metódy boli výhodné pre svoju relatívnu jednoduchosť (k tvorbe 

nebola potreba využitia externého softwaru).No množstvo značiek, najmä bodových 

a polygónových nebolo možné vytvoriť len za pomoci programu ArcMap pre ich 

zložitosť a netypickosť.V takomto prípade boli dokreslené v Malování. Program je 

veľmi jednoduchý, no pre tvorbu jednoduchých tvarov dostačujúci. 

Celkový počet vytvorených značiek bol zredukovaný o niektoré líniové (most, 

lávka, rada nahromadených kameňov a iné). Dôvodom je ich atypickosť, pre ktorú sa 

nedali vytvoriť v prostredí ArcMap. Pri ich vykreslení v Malování a následnom 

importe do ArcMapu sa nezobrazovali korektne (program ich kládol za sebou 

v určitom intervale, čo nebolo žiadúce). Program pre tvorbu true fontov naopak 

generoval výstupy vo formáte nekompatibilnom so Style Managerom. 
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10 ZÁVER 

V závere bakalárskej práce sa dá konštatovať, že sú úspešne splnené všetky jej 

zadané časti. Primárny cieľ vytvorenia geodatabázy vhodnej pre potrebu tvorby máp je 

dosiahnutý postupnou úpravou dat. Tá zahrnuje ich fyzické uloženie do navrhnutej 

geodatabázy v prostredí ESRI geodatabase, ako i korekcia chýb v priestorovej 

a atributovej zložke dat. 

Pre prehľadnosť a jednoduchosť je zachovaná pôvodná štruktúra uloženia podľa 

tématických kategórií. Definovanie domén umožňuje úživateľovi rýchlejšiu  

a presnejšiu prácu pri vyplňovaní hodnôt atribútov. 

Vďaka validácií priestorovej zložky sa zvýšila kvalita dat, ale aj možnosť ich 

zakomponovania do početných analýz. 

Z dôvodu vytvorenia značkového kľúča je možná korektná vizualizácia 

geoprvkov databáze ZABAGED pomocou programu ArcGIS 9.x a následne z nich 

tvorba mapových výstupov. 

Dúfam, že mnou vytvorená práca bude k úžitku, poprípade ďalej rozširovaná 

a zdokonaľovaná.  
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