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1 Úvod
Úspěšná implementace GeoInfoStrategie stojí na několika pilířích. Těmi nejdůležitějšími jsou
legislativní, finanční, personální a technické předpoklady pro zajištěné fungování celé
infrastruktury. Jednotlivé prvky GeoInfoStrategie jsou konkretizovány v několika opatřeních,
která prakticky naplňují její znění. Pro řešení několika z nich byly vypsány projekty, které
Ministerstvo vnitra zadalo k vypracování prostřednictvím projektů vyhlašovaných
Technologickou agenturou ČR.
Všechny projekty na podporu implementace GeoInfoStrategie probíhaly paralelně a jejich
řešitelé se setkávali na pravidelných kontrolních dnech se zadavatelem, aby byla zajištěna
vzájemná informovanost řešitelských týmů, návaznost souvisejících projektů a byly
zohledněny i připomínky zadavatele k průběhu a dalšímu směřování řešení projektů.
Tento metodika se zabývá technickou stránku fungování GeoInfoStrategie, definuje
nezbytné standardy, které je potřeba implementovat a technické kroky, které je nutné
podniknout na straně poskytovatelů, aby mohla infrastruktura fungovat. Pro ucelený obraz
implementace GeoInfoStrategie z pohledu poskytovatele dat je třeba vzít v potaz i
metodické výstupy dalších projektů, které se věnují ostatním prvkům GeoInfoStrategie. Jsou
to především metodické výstupy projektů:
●
●
●

TB0500MV002, Model financování datového fondu klíčových prostorových informací
TB0500MV003, Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových
informací ve formě otevřených dat
TB9500MV004, Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových
informací

Primárním uživatelem předkládané metodiky je poskytovatel dat do GeoInfoStrategie, který
se chystá na publikaci svých prostorových dat, jejich metadat a služeb nad nimi. Metodika je
psaná jako prakticky zaměřený návod pro uplatnění v praxi, teorie je redukována na
nezbytné minimum a v případě zájmu je odkazováno na příslušné související dokumenty.
Struktura a obsah metodiky byly vytvořeny na základě konzultací se zadavatelem a jeho
důrazem na využitelnost metodiky při naplňování opatření GeoInfoStrategie.
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Technické řešení metodiky pro implementaci specifikace datových produktů
GeoInfoStrategie je definováno jako nadstavba nad technickými požadavky směrnice
INSPIRE, jejichž implementace v ČR probíhá již od roku 2009. Pro splnění požadavků
GeoInfoStratege je tedy výchozím a nezbytným předpokladem splnění požadavků INSPIRE.
Poskytovatel prostorových dat se při implementaci metodiky bude řídit následujícím
diagramem:

Obrázek 1 - Proces implementace GeoInfoStrategie poskytovatelem

Pro poskytovatele prostorových dat, kteří již splňují požadavky INSPIRE a svá prostorová
data a služby nad nimi již poskytují v souladu s INSPIRE, není nutné studovat kapitolu
Technická implementace směrnice INSPIRE a mohou postupovat dle kapitoly Návrh řešení
pro GeoInfoStrategii. Ostatní poskytovatelé, kteří INSPIRE zatím nesplňují, se v úvodu
metodiky musí seznámit s požadavky INSPIRE, a teprve po jejich splnění přejít na samotnou
implementaci technického řešení pro GeoInfoStrategii.
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2 Výchozí předpoklady
V České republice jsou prostorová data používána jako podpůrný nástroj plnění agend
daných legislativou již více než dvacet let. V různých oborech jsou samozřejmě odlišnosti,
někde se prostorová data používají ještě déle, někde je nutnost jejich využívání dlouhodobě
známá, ale např. nedostatek prostředků tento záměr brzdí. V souvislosti s tradicí využívání
prostorových dat přicházely právě v posledních letech různé iniciativy, jejichž snahou bylo
koordinovat vznik a využívání prostorových dat na úrovni státu ve spolupráci s těmi, kteří s
daty skutečně pracují, znají jejich obsah a jsou schopni vyhovět novým požadavkům i po
technické stránce. Jako člen Evropské unie můžeme pozorovat, že koordinační snahy na
evropské úrovni jsou v podstatě stejné, některé problémy řeší Česká republika v předstihu
před dalšími státy Evropské unie, některé aktivity jsou naopak přebírány.
Následující klíčové předpisy [1] nebo aktivity, ať české nebo evropské, je nutné uvažovat
jako výchozí body pro řešení technických specifikací datového produktu. Jedná se o
Směrnici 2003/98/ES o opakovaném využití dat ve veřejném sektoru [2] (o jejíž transpozici
byl doplněn tehdy již existující zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [4]),
Směrnici 2007/2/ES o infrastruktuře pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE)
transponovanou do zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a do
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením [77]. Dále se jedná o aktivity bývalého Ministerstva
informatiky v oblasti prostorových dat a aktivity Ministerstva vnitra v oblasti otevřených dat. V
neposlední řadě je to i Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice do roku 2020 (zkráceně GeoInfoStrategie) a její Akční plán [3]. Představení
jednotlivých předpisů nebo aktivit ve vztahu k této metodice je uvedeno v časové
posloupnosti, jak předpisy vstupovaly v platnost nebo aktivity začaly být v ČR nebo Evropě
řešeny.
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neřeší explicitně přístup k
prostorovým datům, protože prostorová data jsou jen podmnožinou dat v „elektronické
podobě“ (jeden ze základních pojmů zákona), je na ně automaticky nahlíženo stejným
způsobem. Vzhledem k tomu, že v oblasti prostorových dat došlo ze strany jejich tvůrců za
posledních deset let k maximálnímu možnému publikování dat k nahlížení a často i ke
zpřístupnění pro stažení na internetových stránkách nebo portálech poskytujících institucí,
vyřizování klasických žádostí o zpřístupnění dat probíhá již jen v minimální míře. Ve své
aktuální podobě, která je platná od září roku 2016, reflektuje zákon 106/1999 Sb. tzv.
otevřená data (viz dále v kapitole). Zákon stanovuje obecné požadavky na strojovou
čitelnost dat (včetně prostorových), která je definována v. §3 odst. 7 následovně: ”Strojově
čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou
strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z
tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní
struktury.” Požadavky na strojovou čitelnost dat je nutné zohlednit v řešení technických
specifikací datového produktu.
V době relativně krátké existence Ministerstva informatiky byla v roce 2001 vyjádřena
podpora větší koordinace systému pořizování, správy a využívání prostorových dat, kdy byl,
jak veřejnou správou, tak i profesními sdruženími a soukromým sektorem, přijat program
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Národní geoinformační infrastruktury České republiky (NGII). K naplnění cílů tohoto
programu nikdy zcela nedošlo, následné zrušení Ministerstva informatiky program ukončilo.
Na pracovní úrovni se v roce 2006 - 2007 tyto aktivity promítly do zpřístupnění Mapových
služeb na Portálu veřejné správy. Do Mapových služeb přispívaly různé organizace napříč
veřejnou správou a další, i neziskové, subjekty. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
dobrovolnou aktivitu, nebyly na poskytovatele kladeny žádné nároky na požadované
standardy.
Směrnice INSPIRE byla vydána v roce 2007 a přinesla jednoznačné detailní požadavky na
prostorová data z široké škály lidských činností. Od roku 2009 platí v ČR novelizovaný
zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí [5], jehož plnění je dnes
automatickou povinností všech tvůrců, pořizovatelů nebo správců dat. Existují přesně
stanovené požadavky na metadata (jejich obsah, zápis, způsoby zpřístupňování), data
(konceptuální datový model a přesné datové specifikace pro jednotlivá témata) a služby
(jejich specifikace a dostupnost). Tyto požadavky jsou definovány v nařízeních Evropské
komise, která ke směrnici INSPIRE byla vydána, a která do české legislativy přechází
automaticky. Výchozím předpokladem pro řešení technických specifikací datového produktu
je fakt, že požadavky infrastruktury INSPIRE jsou zákonnou povinností a jsou již dnes ve
velké míře plněny. Specifikace datového produktu směřující k NaSaPO tento fakt musí
respektovat, obecné požadavky stanovené v INSPIRE považovat za minimální a případné
rozšíření zvážit s ohledem na nezbytné národní potřeby.
Zhruba od roku 2010 rostou požadavky na podporu otevřených dat v oblasti výkonu veřejné
správy. Související oblastí je také možnost využití potenciálu otevřených informačních
technologií jako nástrojů na podporu principů otevřeného vládnutí. Tento trend je zřetelný od
globální úrovně (Open Government Partnership [6]), přes iniciativy v evropském kontextu
(The European Union Open Data Portal [7]), včetně jejich národních implementací (Národní
katalog otevřených dat [8], Otevřená data [9]). Předposlední jmenovaný je výsledkem práce
týmu pod vedením Ministerstva vnitra, v rámci jehož činnosti došlo k novelizaci zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v definicích týkajících se otevřených dat.
S ohledem na uvedené tendence ve společnosti, na aktivity v neziskovém sektoru a na
částečné legislativní zakotvení otevřených dat, je nezbytné zahrnout tyto požadavky i do
datového produktu směřujícího k NaSaPO. V návaznosti, případně souběžně řešena, by
měla být realizace opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie O16 “Připravit a publikovat
klíčové sady prostorových dat jako otevřená data“.
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 je
aktuálním dokumentem pro oblast prostorových informací v České republice [3], její
vypracování bylo zadáno Ministerstvu vnitra nařízením vlády č. 837 ze 14. 11. 2012.
GeoInfoStrategie je realizována prostřednictvím Akčního plánu, který obsahuje soubor
analytických, technických i koordinačních opatření. Má za cíl stanovit rámec pro prostorová
data na národní úrovni, definovat státem garantovaná data pro výkon veřejné správy, určit
jejich tvůrce a správce, stanovit technické specifikace dat, mechanismy na kontrolu jejich
kvality, formy publikace (včetně publikace otevřených dat), nastavit prostředí pro plynulé
sdílení takových dat a vytvořit podmínky pro další práci s těmito daty, včetně vzdělávání.
GeoInfoStrategie je klíčovým dokumentem pro vypracování Metodiky zpracování specifikace
datového produktu pro všechny datové zdroje zařazené do Národní infrastruktury
prostorových informací (NIPI).
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3 Vysvětlení termínů
Tabulka s vysvětlením termínů a zkratek používaných v dokumentu.
Tabulka 1 – Vysvětlení termínů

AP

Application Profile

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CRS

Coordinate Reference System - Referenční souřadnicový systém

CSW

Catalog Service - Web, katalogová služba

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System

ES

Evropské společenství

ETRS

Evropský terestrický referenční systém

EU

Evropská unie

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice do roku 2020

GIS

Geografické informační systémy

GML

Geography Markup Language

GMD

Geographic MetaData extensible markup language - Značkovací
jazyk geografických metadat

IETF

Internet Engineering Task Force

IHO

International Hydrographic Organization - Mezinárodní
hydrografická organizace

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe - Evropská
infrastruktura pro prostorové informace

ISO

International Organization for Standardization - Mezinárodní
organizace pro normalizaci

ISA

International Standard Atmospere - Mezinárodní standardní
atmosféra
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KOVIN

Národní koordinační výbor pro INSPIRE

KVP

Key-Value-Pair

LADM

Land Administration Domain Model - Model domény Správa
pozemků

LCML

Land Cover Meta Language - Jazyk pro popis krajinného pokryvu

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MV

Ministerstvo vnitra

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NaSaPO

Národní sada prostorových objektů

NGI

Národní geoportál INSPIRE (http://geoportal.gov.cz)

NGII

Národní geoinformační infrastruktury České republiky

NDSI

Národní datová sada INSPIRE

NIPI

Národní infrastruktura prostorových informací

OCL

Object constrain language - Jazyk omezení objektů

OGC

Open Geospatial Consorcium

OSN

Organizace spojených národů

OWS

OGC Web Services

PS

Pracovní skupina

ROS

Registr osob

RPP

Registr práv a povinností

RUIAN

Registr územní identifikace adres a nemovitostí

S-JTSK

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

SDI

Spatial Data Infrastructure - Infrastruktura prostorových dat

SLA

Service Level Agreement – Dohoda o úrovni služeb

SLD

Styled Layer Descriptor

Směrnice INSPIRE

Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové
informace v Evropském společenství (INSPIRE)

SQL

Structured Query Language - Strukturovaný dotazovací jazyk
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SWOT

Strengths Weaknesses Opportunities Threats, analýza silných a
slabých stránek, příležitostí a hrozeb

UML

Unified Modeling Language – unifikovaný modelovací jazyk

URI

Uniform Resource Identifier – Jednotný identifikátor zdroje

VDP

Veřejný dálkový přístup

WCS

Web Coverage Service - Webová služba pokrytí

WFS

Web Feature Service - Webová služba vzhledů, webová služba
prvků

WMS

Web Map Service - Webová mapová služba

WMTS

Web Map Tile Service - Služba webových mapových dlaždic

WPS

Web Processing Service - Webová procesingová služba

TG

Technical Guidance - Technické pokyny

TJS

Table Join Service - Služba propojování tabulek

TPS

Technická pracovní skupina

XML

Extensible Markup Language - Rozšiřitelný značkovací jazyk

ŽP

Životní prostředí
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4 Infrastruktury pro prostorové informace ve světě
Jako jeden ze vstupů pro vytvoření národních technických specifikací služeb nad
prostorovými daty a metadaty byla zpracována rešerše užívaných standardů v národních
infrastrukturách pro prostorové informace v různých státech světa. Zdrojem informací pro
státy mimo Evropskou unii byly internetové stránky Organizace spojených národů, konkrétně
stránky
iniciativy
Global
Geospatial
Information
Management
[10]
(http://ggim.un.org/knowledgebase/KnowledgebaseCategory3.aspx). Pro Evropské státy
byly využity informace získané na internetových stránkách Evropské komise o INSPIRE
(http://inspire.ec.europa.eu/) [11]. Kontinuálním zdrojem informací o Evropské infrastruktuře
pro prostorové informace je komunikace zpracovatele metodiky v rámci expertních
pracovních skupin pod Evropskou komisí věnovaných technickým a strategickým aspektům
implementace směrnice INSPIRE. CENIA je zastoupena v obou skupinách. Také fakt, že
CENIA je od roku 2008 Národním kontaktním místem pro INSPIRE, napomáhá sdílení
zkušeností a příkladů dobré praxe s ostatními evropskými státy.
Tabulka, která obsahuje informace z vybraných států, je uvedena v příloze Infrastruktury
prostorových dat ve světě [Příloha 1]. Z pohledu využívaných standardů je situace velmi
jednoznačná a tuto kapitolu by bylo možné uzavřít konstatováním, že nejrozšířenějšími a
celosvětově užívanými standardy jsou ISO a OGC. Z pohledu této metodiky je tedy zásadní
informací, že národní datový produkt musí využívat stejné standardy. I přes toto krátké
konstatování jsou u vybraných zemí zpracovány ještě další informace zejména s ohledem
na jejich další možné využití. V každé ze zemí bylo zjišťováno, jak se infrastruktura nazývá,
jestli existují oficiální internetové stránky popř. portály (tematické nebo národní), na kterých
by docházelo ke zveřejňování prostorových dat. Dále bylo zkoumáno, zda iniciativu
zpřístupňování dat řídí národní legislativa nebo jde jen o dohodu, případně je-li infrastruktura
vytvořena za úplně jiným účelem. Předmětem zájmu byl i obsah infrastruktury a již zmíněné
používané standardy. Rešerše se nesnaží nalezené infrastruktury porovnávat nebo
vyhodnocovat, součástí této metodiky je jen popis stávajícího stavu.
Z pohledu národních stránek nebo portálů je nutné poznamenat, že stejně jako české verze
stránek o národní infrastruktuře prostorových dat INSPIRE (http://inspire.gov.cz) [12] nemá
většina zahraničních webů s podobným zaměřením svoji anglickou verzi.
Legislativně, jak z průzkumu vybraných zemí vyplývá, nejsou národní infrastruktury
prostorových dat stanovovány zákonem, tak jak je tomu v celé Evropě v případě povinné
transpozice směrnice INSPIRE. Mimo Evropu se jedná o ministerské vyhlášky nebo
usnesení vlády. V případě USA jde o Nařízení, jehož dopad je možné srovnat s technickými
pravidly danými pro směrnici INSPIRE, samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že infrastruktura
prostorových dat v USA má již více než dvacetiletou tradici.
Zaměření infrastruktur je téměř identické bez ohledu na druh legislativy nebo dohody, kterou
byla infrastruktura založena. Prostorové informace jsou dostupné prostřednictvím služeb,
data a služby jsou popsány metadaty. Z pohledu užitých standardů, jak už bylo výše řečeno,
se nejčastěji jedná o standardy OGC a ISO. Některé státy Jižní Ameriky používají své
národní standardy, ty jsou používány také v Japonsku nebo Austrálii.
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5 Rešerše použitelných technických standardů
Pro publikaci prostorových dat je používáno velké množství technických norem vydávaných
nejrůznějšími organizacemi. Nejzákladnějšími jsou normy ISO, které definují nezbytné
technické podmínky pro organizaci dat, jejich zápis, webovou komunikaci apod., aby bylo
možné dosáhnout vzájemného porozumění a komunikace mezi nejrůznějšími systémy.
Specifika pro prostorové informace a služby nad nimi řeší normy OGC, které z norem ISO
vycházejí, zásadní normy OGC se již staly i normami ISO. V některých specifických
případech jsou využívány i normy, které jsou vytvářeny nejrůznějšími oborovými pracovními
skupinami. Přehled norem nezbytných pro fungování infrastruktury pro prostorové informace
je uveden v následujícím komentovaném přehledu.

5.1 Normy ISO
Základním pilířem normativních dokumentů jsou standardy Mezinárodní organizace pro
normalizaci (ISO). Pokud jsou tyto normy přebírány do soustavy ČSN, jsou buď překládány
do českého jazyka, nebo převzaty v anglickém originálu, popř. je k nim ještě přiložena česká
předmluva [13].
Pro přehlednost jsou ISO normy seřazeny podle svých čísel. Ke každé je uvedena krátká
anotace jejího obsahu a problematiky, kterou standardizuje. Pro fungování principů
infrastruktury prostorových dat je zásadní následující pětice norem, které jsou specifické pro
oblast publikace prostorových dat:
ČSN EN ISO 19115-1: Geografická informace – Metadata
ČSN ISO 19119: Geografická informace – Služby
ČSN EN ISO 19128: Geografická informace – Rozhraní webového mapového serveru
ISO 19139: Geografická informace – Metadata – Implementace schématu XML
ČSN EN ISO 19142: Geografická informace – Webová služba vzhledů
Další níže zmiňované ISO normy slouží jako základní předpoklad zajištění technické
funkčnosti, definují nezbytné technické podmínky a náležitosti pro dosažení interoperability a
technologické neutrality implementace nad nimi postavených řešení.
ČSN P ISO/TS 19103: Geografická informace – Jazyk konceptuálního schématu
Tato předběžná norma uvádí pravidla pro používání jazyka konceptuálního schématu v
rámci norem ISO týkajících se geografických informací. K tomuto účelu byl vybrán
unifikovaný modelovací jazyk (UML) doplněný jazykem omezení objektů (OCL). Norma
obsahuje základní profil jazyka UML a pravidla, jak jej používat pro vytváření
standardizovaných geografických informací a modelů služeb [14].
ČSN ISO 19105: Geografická informace – Shoda a zkoušení
Norma popisuje rámec, koncept a metodologii pro testování a kritéria pro soulad s normami
ISO týkajícími se standardů pro geografické informace. Poskytuje rámec pro specifikaci
abstraktních testovacích balíčků pro definici postupu během testování shody. Shody může
být dosaženo pro data, softwarové produkty nebo služby, nebo specifikací obsahující
jakýkoli profil nebo funkční standart [15].
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ČSN EN ISO 19107: Geografická informace – Prostorové schéma
Tato norma specifikuje konceptuální schémata pro popis prostorových vlastností
geografických prvků ve vektorové podobě a prostorových operací, které jsou s těmito
schématy konzistentní. Pro prostorová data definuje standardní operace pro přístup k
datům, dotazování, manipulaci s daty, zpracování dat a jejich výměnu v trojrozměrném
prostoru [16].
ČSN ISO 19108: Geografická informace – Časové schéma
Předmětem této normy je popis časového rozměru geografické informace. Vychází z
existujících standardů informačních technologií pro výměnu informací o čase. Norma
poskytuje základní rámec pro definování časových charakteristik prvků, operací a asociací
prvků, ale také pro definování časových charakteristik metadat geografických informací [17].
ČSN EN ISO 19109: Geografická informace – Pravidla pro aplikační schéma
Pro řešení různých úloh nad prostorovými daty je nutná jednoznačná definice jejich obsahu,
struktury a specifikace operací pro zpracování těchto dat. Tato norma stanovuje zásady
definování vlastností prvků, které se opírají o obecný model vlastností prvků. Následně
formuluje převod tohoto modelu do jazyka konceptuálního schématu, kterým byl zvolen
unifikovaný modelovací jazyk (UML) doplněný jazykem omezení objektů (OCL) [18].
ČSN EN ISO 19111: Geografická informace – Vyjádření prostorových referencí
souřadnicemi
Norma ISO 19111 definuje konceptuální schéma pro vyjádření prostoru souřadnicemi,
případně rozšiřitelné na prostoročasovou doménu. Popisuje minimum dat nutných pro
definování jedno-, dvou- a trojrozměrného souřadnicového referenčního systému. Určuje
rovněž základní typy transformací souřadnicových systémů [19].
ČSN EN ISO 19111-2: Geografická informace – Vyjádření prostorových referencí
souřadnicemi – Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot
ISO 19111-2:2009 specifikuje konceptuální schéma pro popis prostorových referencí s
využitím parametrických hodnot a funkcí. Schéma kombinuje polohu určenou souřadnicemi
s parametrickými hodnotami a vytváří prostorově-parametrický referenční souřadnicový
systém (CRS), který může volitelně zahrnovat i časovou složku [20].
ČSN EN ISO 19112: Geografická informace – Vyjádření prostorových referencí
geografickými identifikátory
Předmětem této normy je vyjádření prostorových referencí vlastností prvků prostřednictvím
geografických identifikátorů. Tento druh prostorových referencí je založen na vyjádření
polohy prvku vztahem k jinému prvku, jehož poloha je známá. Daný prostorový vztah může
být specifikován určením, že první vlastnost prvku je ve druhém obsažena nebo je vůči
němu v určité relativní poloze, která je buď objektivně změřená, nebo jen volně slovně
vyjádřená. Tento dokument se uvedeným specifikacím nevěnuje; normalizuje pouze metodu
definování uvažovaných referenčních vlastností geografických prvků, jejich popisů a jejich
pořádání do ucelených struktur [21].
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ČSN EN ISO 19115-1: Geografická informace – Metadata
Tato část ISO 19115 definuje schéma potřebné pro popis geografických informací a služeb
pomocí metadat. Poskytuje informace o identifikaci, rozsahu, kvalitě prostorových a
časových aspektů, obsahu, prostorové referenci, zobrazení, distribuci a jiných vlastnostech
digitálních geografických dat a služeb.
ISO 19115 je využitelná pro:
• katalogizaci všech typů zdrojů, získávání a poskytování dat a metadat a úplný popis
dat a služeb;
• geografické služby, geografické datové sady, datové série a individuální geografické
prvky a vlastnosti prvků;
Stanovuje:
• povinné a podmíněně povinné položky metadat, metadatové entity a prvky metadat;
• minimální sadu položek využívaných v metadatových aplikacích (vyhledávání dat,
zjišťování vhodnosti dat k využití, zpřístupňování dat, přenos dat, využívání digitálních dat a
služeb);
• volitelné metadatové položky umožňující rozsáhlejší popis zdroje;
• metodu pro rozšíření metadat, aby vyhovovala specifickým požadavkům;
Ačkoli tato část ISO 19115 je použitelná pro digitální data a služby, její principy mohou být
rozšířeny na mnoho jiných typů zdrojů, jako jsou mapy, grafy a textové dokumenty, stejně
jako negeografická data. Některé podmíněné prvky metadat se nemusí vztahovat na tyto
jiné formy dat [22].
ČSN EN ISO 19118: Geografická informace – Kódování
Aby geografická data vyhovovala požadavkům kladeným na jejich přenos a uchovávání,
musí být kódována do datové struktury nezávislé na systémech. Uvedené kódování se
uskutečňuje podle kódovacího pravidla, které specifikuje data, jež mají být kódována,
syntaxi, strukturu a kódovací schémata použitá ve výsledné datové struktuře. Problematiku
kódování geografických dat komplexně ošetřuje tato norma. V ní uvažovaná aplikační
schémata jsou modelována v jednotném jazyce pro modelování (UML). Protože s UML
nejsou sdružena žádná kódovací pravidla, definuje tato norma kódovací pravidlo na základě
rozšiřitelného značkovacího jazyka (XML), který je s UML slučitelný. Použitý XML je
nezávislý na systémech a výpočetních platformách a je interoperabilní se systémem webové
komunikace [23].
ČSN ISO 19119: Geografická informace – Služby
Cílem této normy je poskytnout normalizované zásady pro vývoj softwaru podporujícího
služby nad geografickými daty, který uživatelům umožní zpřístupnění potřebných
geografických dat z různých zdrojů a jejich zpracování.
V souvislosti s tím daný dokument podrobně pojednává architekturu geografických služeb a
analyzuje výpočetní, informační, inženýrský a technologický pohled na otevřené
distribuované zpracování dat. V jeho přílohách je ošetřena shoda geografických služeb s
touto normou, uvedeny jejich příklady, definován datový sborník metadat geografických
služeb a popsáno zobrazení do existujících platforem distribuovaného zpracování dat [24].
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ČSN ISO 19123: Geografická informace – Schéma pro geometrii a funkce pokrytí
Tato norma zavádí pojem pokrytí, který zahrnuje spojitou reprezentaci prvků zemského
povrchu, ovšem samotný termín pokrytí má širší vymezení než rastr.
Pokrytí jsou v pojetí této normy zobrazení z prostorové domény do hodnot atributů, kde typy
uvažovaných atributů jsou společné pro všechny polohy v dané prostorové doméně, kterou
tvoří sbírka bodů v určitém souřadnicovém systému. Norma popisuje v unifikovaném
modelovacím jazyce základní charakteristiky pokrytí a jeho podtypy, např. mřížka,
nepravidelná trojúhelníková síť aj. Pokrytí mají široké pole uplatnění v dálkovém průzkumu
Země, meteorologii a dalších aplikačních oborech, kde ČSN ISO 19123 vytváří podmínky
pro racionální výměnu jejich datových struktur [25].
ISO 15924:2004: Informace a dokumentace – Kódy pro reprezentaci názvů skriptů
ISO 15924: 2004 poskytuje kódy pro reprezentaci názvů skriptů. Tyto kódy byly navrženy
pro použití v oblasti terminologie, lexikografie, bibliografie a lingvistiky, ale mohou být použity
i pro aplikace vyžadující zápis skriptů ve formě kódů. ISO 15924: 2004 obsahuje také návod
k používání kódů v některých z těchto aplikací [26].
ČSN P ISO/TS 19127: Geografická informace – Geodetické kódy a parametry
V oblasti tvorby, zpracování a využití geografických dat se uplatňuje velké množství
navzájem odlišných souřadnicových referenčních systémů sloužících pro rozmanité
aplikační požadavky. Často je také potřebná transformace souřadnic z jednoho
souřadnicového referenčního systému do jiného. Uvedené systémy a operace s jejich
souřadnicemi jsou jednoznačně definovány příslušnými geodetickými kódy a parametry,
jejichž přehled je účelné vést ve specializovaném široce dostupném registru. Jedná se o
předběžnou normu [27].
ČSN EN ISO 19128: Geografická informace – Rozhraní webového mapového serveru
ČSN EN ISO 19128: 2005 určuje chování služby, která poskytuje georeferencované mapy
dynamicky generované z geografických informací. Stanovuje operace k získání popisu map
nabízených serverem, operace pro načtení mapy, a může odeslat na server dotaz o
zobrazených vzhledech jevů v mapě. Tato norma je použitelná pro obrazové ztvárnění map
v grafickém formátu, ale nevztahuje se na získávání konkrétních dat [28].
ČSN P ISO/TS 19129: Geografická informace – Rámec dat zobrazení, mřížových dat a
dat pokrytí
Tato předběžná norma řeší slučitelnost základních struktur a prvků obsahu geografických
dat bez ohledu na způsob jejich vyjádření. K tomu stanovuje omezený počet typových
obsahových struktur dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí, které mohou sloužit jako
šablony pro vzájemné sblížení obsahového modelu existujících i nově vznikajících dat
sledované kategorie. K navrženým šablonám, které se zabývají klíčovými geometrickými
aspekty dat, příslušejí doprovodná metadata a další náležitosti kompletující jejich specifikaci
[29].
ČSN ISO 19131: Geografická informace – Specifikace datového produktu
Tato norma upřesňuje požadavky základní osnovy, jejíž položky specifikují určující stránky
připravované datové sady stručně, ale zároveň s dostatečnou podrobností nutnou pro
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podchycení jejích rozhodujících charakteristik. Uvedený popis se označuje jako specifikace
předmětných dat a datové sady, které ji splňují, se považují za datový produkt [30].
ČSN EN ISO 19135-1: Geografická informace – Postupy registrace položek – Část 1:
Základy
Tato část ČSN EN ISO 19135 specifikuje postupy, které je zapotřebí dodržovat při vytváření,
údržbě a publikování registrů unikátních, jednoznačných a trvalých identifikátorů a významů,
které jsou přiřazeny položkám geografických informací. Za tímto cílem specifikuje první část
normy ČSN EN ISO 19135-1 prvky, které jsou nezbytné pro zvládnutí evidence těchto
položek [31].
ČSN ISO 19125-1: Geografická informace – Přístup k jednoduchým vzhledům jevů –
Část 1: Společná architektura
Norma obsahuje specifikace společné architektury přístupu k jednoduchým vlastnostem
prvků. Jde o specifikaci závislou na implementaci a platformě, kde je za jednoduchou
vlastnost prvku považovány jen ty, které stránek vykazují jen geometrickou komponentu,
jsou maximálně dvojrozměrné a používají pouze lineární interpolaci.
Tato norma uvádí podrobný popis předmětného modelu, popis na jeho podporu používané
textové a dvojkové reprezentace prostorového referenčního systému a geometrických
objektů a také srovnávací analýzu tohoto modelu s geometrickou komponentou modelu ISO
19107. Obsah dokumentu je doplněn seznamy geodetických kódů a parametrů,
používaných ke specifikaci prostorových referencí [32].
ČSN ISO 19125-2: Geografická informace – Přístup k jednoduchým vzhledům jevů –
Část 2: Volba SQL
Uvedená norma definuje v návaznosti na ISO 19125-1 schéma strukturovaného
dotazovacího jazyka (SQL) podporujícího uchovávání, vyhledávání, dotazování a aktualizaci
jednoduchých vlastností prvků. Ty jsou v implementaci SQL zaznamenávány v tabulkách, v
nichž jsou jejich neprostorové atributy zobrazeny datovými typy standardního SQL.
Prostorové atributy vlastností prvků mohou být podchyceny odkazem na tabulku geometrie,
která implementuje buď číselné typy standardního SQL, nebo jeho dvojkové typy.
Alternativně pak mohou být prostorové atributy jednoduchých vlastností prvků řešeny
implementací SQL rozšířeného o uživatelem definované typy SQL pro geometrii. Norma
definuje příslušné datové typy SQL pro geometrii a funkce SQL pro geometrii zprostředkující
řešení geometrických úloh na jednoduchých vlastnostech prvků [33].
ČSN EN ISO 19136: Geografická informace – Značkovací jazyk geografie (GML)
Tato norma definuje značkovací jazyk geografie (GML), který stanovuje gramatiku
rozšiřitelného značkovacího jazyka (XML) napsanou ve Schématu XML pro popis
aplikačních schémat geografické informace a pro její přenos a uchovávání ve shodě s
technickými normami řady ČSN (EN) ISO 19100 a s abstraktní specifikací OpenGIS.
Tato mezinárodní norma definuje syntaxi, mechanismy a konvence Schématu XML, které:
● určují otevřený, dodavatelsky neutrální rámec pro popis geoprostorových aplikačních
schémat pro přenos a uchovávání geografické informace v XML;
● poskytují profily, jež podporují vhodné podmnožiny popisných schopností rámce
GML;
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●

podporují popis geoprostorových aplikačních schémat pro specializované domény a
informační komunity;
● umožňují tvorbu a údržbu spojených geografických aplikačních schémat a datových
sad;
● podporují uchovávání a přenos aplikačních schémat a datových sad;
● zvyšují schopnost organizací sdílet geografická aplikační schémata a informaci,
kterou popisují.
Implementující subjekty se mohou rozhodnout pro uchovávání geografických aplikačních
schémat a informace v GML, nebo pro jejich převod z jiného paměťového formátu na
požádání a použít GML jen pro přenos schématu a dat [34].
ČSN EN ISO 19137: Geografická informace – Jádrový profil prostorového schématu
Tato mezinárodní norma definuje jádrový profil prostorového schématu stanoveného v ISO
19107, který specifikuje v souladu s ISO 19106 minimální množinu geometrických prvků
nezbytných pro účinné vytvoření aplikačních schémat. Norma podporuje mnoho formátů
prostorových dat a popisných jazyků již vyvinutých a široce používaných různými zeměmi
nebo partnerskými organizacemi [35].
ČSN P ISO/TS ISO 19138: Geografická informace – Míry kvality dat
Tato norma určuje míru kvality dat, přičemž se nepokouší popsat všechny možné míry
kvality dat, ale pouze jejich obvykle používanou množinu. Navazuje na normy 19113 (popis
kvality geografických dat) a 19114 (postup hodnocení kvality geografických dat).
Pro každý podprvek kvality dat jsou definovány rozmanité míry a jejich výběr k použití závisí
na typu dat a jejich zamýšleném účelu použití. Míry kvality dat jsou strukturovány tak, že
mohou být udržovány v registru založeném ve shodě s ISO 19135 [36].
ISO 19139: Geografická informace – Metadata – Implementace schématu XML
Tato norma stanovuje schémata XML pro popis, validaci a výměnu metadat. Navazuje na
ISO 19115 a 19118 a definuje kódování XML geografických metadat (gmd) a implementaci
schématu XML odvozeného z ISO 19115 [37].
ČSN EN ISO 19142: Geografická informace – Webová služba vzhledů
Norma definuje službu WFS (Web Feature Service), která umožňuje přístup k datům
nezávisle na jejich uložení. Specifikuje operace pro vyhledávání, dotazování, uzamčení,
transakce a správu uložených parametrizovaných dotazů [38].
ČSN EN ISO 19143: Geografická informace – Filtr kódování
Norma popisuje kódování XML a KVP pro vyjádření projekce, selekce a třídění. Definuje
abstraktní komponentu (AbstractQueryExpression), ze které mohou ostatní specifikace
odvozovat konkrétní části dotazů pro implementaci dotazovacích operací [39].
ČSN EN ISO 19144-1: Geografická informace – Klasifikační systémy – Část 1:
Klasifikace struktury systému
Norma stanovuje klasifikaci struktury geografického informačního systému spolu s
mechanismem definice a registrace klasifikátorů pro takový systém. Specifikuje také použití
jednotlivých vrstev jako výsledku klasifikace v konkrétních oblastech a definuje technickou
strukturu registru klasifikátorů v souladu s normou ISO 19135 [40].
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ISO 19144-2: Geografická informace – Klasifikační systémy – Část 2: Jazyk pro popis
krajinného pokryvu
Norma specifikuje jazyk pro popis krajinného pokryvu (Land Cover Meta Language, LCML) v
podobě modelu UML, který umožňuje popis různých klasifikačních systémů pro krajinný
pokryv na základě fyziognomických aspektů. Poskytuje obecnou referenční strukturu pro
srovnání a integraci jakéhokoli obecného systému klasifikace krajinného pokryvu [41].
ČSN EN ISO 19152: Geografická informace – Model domény Správa pozemků (LADM)
Tato norma:
• definuje referenční model domény Správa pozemků (LADM) pokrývající základní, na
informacích závislé komponenty správy pozemků (zahrnuty jsou prvky nad vodní plochou a
pozemkem, a prvky nad a pod povrchem země); poskytuje abstraktní, konceptuální model
se čtyřmi balíčky, které se týkají:
o stran (lidé a organizace);
o základních správních jednotek, práv, odpovědností a omezení (vlastnická
práva);
o prostorových jednotek (parcely a právní prostor staveb a sítě technického
vybavení);
o prostorových zdrojů (vyměřování), a prostorových reprezentací (geometrie a
topologie);
• poskytuje terminologii pro správu pozemků, založenou na rozličných národních a
mezinárodních systémech, která je zjednodušená tak, aby byla prospěšná pro praxi.
Tato terminologie dovoluje sdílený popis rozmanitých formálních i neformálních
praktik a postupů v nejrůznějších jurisdikcích; poskytuje základy pro národní a
regionální profily; a umožňuje kombinování informace o správě pozemků z různých
zdrojů srozumitelným způsobem [42].
ISO/AWI 19148:2012: Geografická informace – lineární referencování (odkazy)
Tato mezinárodní norma popisuje data a operace nutné k podpoře lineárního referencování.
To zahrnuje lineární referenční systém, lineárně umístěné události a lineární segmenty.
Určuje koncepční schéma pro polohu v poměru k jednorozměrnému objektu, jako měření
podél (a případně odsazení od) tohoto objektu. Definuje popis dat a operací nutných pro
používání a podporu lineárního referencování.
Norma je využitelná v dopravě, pro technickou infrastrukturu, služby na určení polohy a další
aplikace, které definují umístění vztažené k lineárním objektům.
Lineární referenční systém umožňuje upřesnění polohy podél lineárních objektů. Tento
přístup vychází z všeobecného modelu pro lineární referencování poprvé standardizovaného
v ISO 19133: 2005, 6.6. Tato norma rozšiřuje to, co bylo zahrnuto v ISO 19133, a to jak ve
funkcionalitě, tak ve vysvětlení [43].
ČSN EN ISO 19156: Geografická informace – Pozorování a měření
Norma specifikuje model pro pozorování s využitím terminologie, která je založena na běžné
praxi v různých vědních nebo technických oborech. Konkrétně tato norma poskytuje
konceptuální schéma pro pozorování a pro vlastnosti významné při vzorkování (výběru
vzorků) v průběhu pozorování. To poskytuje modely pro výměnu informací popisujících
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jednotlivá pozorování a jejich výsledky, a to jak v rámci specifické komunity, tak mezi
rozdílnými vědeckými nebo technickými komunitami. EN ISO 19156 definuje obecnou
množinu typů vzorkovacích vlastností, klasifikovaných primárně podle topologické dimenze,
stejně jako vzorky pro ex-situ pozorování. Schéma zahrnuje vztahy příbuznosti mezi
vzorkovacími vlastnostmi (dílčí vzorkování, odvozené vzorky) [44].
ČSN EN ISO 19157: Geografická informace – Kvalita dat
Tato mezinárodní norma stanovuje zásady popisu kvality geografických dat.
Norma:
• definuje komponenty pro popis kvality dat;
• specifikuje komponenty a obsah struktury registru pro míry kvality dat;
• popisuje obecné postupy pro hodnocení kvality geografických dat;
• stanovuje zásady pro reporting kvality dat.
Norma nedefinuje žádné minimum akceptovatelných úrovní kvality geografických dat. Jedná
se o náhradu za zrušenou normu ČSN ISO 19113 [45].
ISO 2533: Standardní atmosféra
Norma uvádí vlastnosti atmosféry typu ISO, potřebné pro plánování za stejných podmínek či
k testování výsledků koncových prvků. Umožňuje sjednocení v rozsahu testů a kalibraci
přístrojů. Doporučuje se při zpracování výsledků pozorování z oblasti geofyziky a
meteorologie.
Mezinárodní standardní atmosféra (ISA) je atmosférický model, vyjadřující změnu tlaku,
teploty, hustoty a viskozity zemské atmosféry s nadmořskou výškou. Tento standart byl
stanoven s cílem zajistit jednotnou referenci pro teplotu a tlak. Skládá se z tabulkových
hodnot v různých nadmořských výškách, a vybraných vzorců, ze kterých byly tyto hodnoty
odvozeny. Pro model ISO existují rozšíření i různé podskupiny, publikované a udržované
příslušnými organizacemi [46].
ČSN EN ISO 28258: Kvalita půdy – Digitální výměna dat o půdě
Uvedená norma popisuje, jakým způsobem vyměňovat digitální data o půdě. Jejím cílem je
usnadnit výměnu platných, jasně popsaných a specifikovaných údajů o půdě mezi jednotlivci
a organizacemi prostřednictvím digitálních systémů, a umožňuje jakémukoliv tvůrci, držiteli
nebo uživateli půdních dat najít a přenést data jednoznačným způsobem.
Dokument obsahuje definice prvků a specifikací několika parametrů a pravidel kódování,
které umožňují konzistentní a vyhledatelnou výměnu dat. Vzhledem k tomu, že norma je
založena na mezinárodních standardech z oblasti půdních dat v rámci geografických
informačních systémů (GIS), umožňuje také explicitní georeferencování dat o půdě. Protože
tato data jsou různého původu a jsou vytvářeny podle velké škály popisných a klasifikačních
systémů, ISO 28258: 2013 neobsahuje vlastní katalog atributů, ale umožňuje flexibilní
přístup k jednotnému kódování dat o půdě v souladu s ISO 19156 o pozorování a měření v
pedologii [47].
ISO 3166-1: Kódy pro názvy zemí a jejich částí
ISO 3166 je mezinárodní standard pro kódy zemí a jejich částí. Účelem této normy je
definovat mezinárodně uznávané kódy složené z písmen a/nebo číslic, které můžeme
použít, když hovoříme o zemích a jejich regionech. Informace o názvech zemí pochází ze
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zdrojů Organizace spojených národů (Terminologický bulletin Jména zemí a kódy zemí a
regionů pro statistické účely vedené divizí statistiky OSN).
Používání kódů šetří čas a předchází chybám, kdy namísto názvu dané země (který se
může měnit v závislosti na použitém jazyku) můžeme použít kombinaci písmen a/nebo číslic,
které jsou chápány po celém světě.
Například všechny národní poštovní organizace po celém světě si vyměňují mezinárodní
poštu v kontejnerech označených příslušným kódem země. Systémy jmen internetových
domén používají kódy k definování jmen domény nejvyšší úrovně, například ".fr" pro Francii,
".au" pro Austrálii. Tyto kódy se používají např. ve strojově čitelných cestovních pasech, k
určení státní příslušnost uživatele či ke zjištění sídla banky při převodu finančních prostředků
[48].
ČSN ISO 639-1: Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód
Norma ISO 639 stanovuje dva soubory kódů jazyka – dvoupísmenný kód (ISO 639-1) a
třípísmenný kód (ISO 639-2) pro názvy jazyků. ISO 639-1 byla vypracována především pro
využití v terminologii, lexikografii a lingvistice. ISO 639-2 zahrnuje všechny jazyky obsažené
v ISO 639-1 a navíc všechny další jazyky a jazykové skupiny, které mohou být kódovány pro
speciální účely, je-li v kódování třeba větší specifičnosti. Jazyky uvedené v ISO 639-1 jsou
podsouborem jazyků uvedených v ISO 639-2; každý prvek kódu jazyka ve dvoupísmenném
kódu má odpovídající prvek kódu jazyka v třípísmenném kódu, nikoliv však bezpodmínečně
naopak.
Oba soubory kódů jazyka je třeba chápat jako soubory otevřené. Kódy byly vypracovány pro
využití v terminologii, lexikografii, informatice a dokumentaci (tj. pro knihovny, informační
služby a nakladatelství) a v lingvistice. ISO 639-1 obsahuje také směrnice pro tvoření prvků
kódu jazyka a jejich použití v některých aplikacích [49].
ČSN ISO 639-2: Kódy pro názvy jazyků – Část 2: Třípísmenný kód
Tato část ISO 639 poskytuje dva soubory třípísmenných jazykových kódů pro identifikaci
názvů jazyků: jeden soubor pro terminologické aplikace a druhý pro bibliografické aplikace.
Tyto soubory kódů jsou stejné s výjimkou dvaceti pěti jazyků, které mají odchylné jazykové
kódy z důvodů kritérií použitých pro jejich vytváření. Jazykové kódy byly původně navrženy
pro využití v knihovnách, informačních službách a v nakladatelstvích pro označení jazyka při
výměně informací, speciálně v počítačových systémech. Tyto kódy byly široce používány ve
veřejných knihovnách a mohou být použity terminology a lexikografy pro jakoukoliv aplikaci,
která vyžaduje označení jazyka v kódovém tvaru. Dvoupísmenný jazykový kód byl navržen
pro praktické používání většiny hlavních světových jazyků, které jsou nejčastěji zastoupeny
v souboru světové literatury. Doplňkové jazykové kódy se tvoří v případech, kdy je zřejmé,
že existuje významný literární útvar v konkrétním specifickém jazyce. Jazyky navržené
výlučně pro strojní použití, jako jsou počítačové programovací jazyky, nejsou do těchto kódů
zahrnuty [50].
ISO 639-3: Kódy pro názvy jazyků – Část 3: Třípísmenný kód pro vyčerpávající pokrytí
jazyků
Třetí částí rodiny standardů ISO 639 jsou kódy pro reprezentaci názvů jazyků. ISO 639-3 se
snaží nabídnout co nejobsáhlejší výčet jazyků, včetně živých, vymřelých, starověkých a
uměle vytvořených jazyků, ať už jde o významné či méně známé jazyky, psané či nepsané
[51].
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ISO 639-5: Kódy pro názvy jazyků – Část 5: Třípísmenné kódy pro jazykové rodiny a
skupiny
Norma definuje třípísmenné kódy jazykových rodin a skupin, existujících i těch již
nepoužívaných [52].
ČSN EN ISO 6709: Normativní reprezentace geografického bodového místa
souřadnicemi
Tato norma slouží pro výměnu souřadnic popisujících zeměpisnou polohu bodu. Specifikuje
znázornění souřadnic, včetně zeměpisné šířky a délky, pro výměnu dat. Vedle toho
upřesňuje znázornění horizontální polohy bodu použitím jiného typu souřadnic, než jsou
zeměpisná šířka a délka. Dále blíže určuje znázornění výšky nebo hloubky, která může být
spojena s horizontálními souřadnicemi. Způsob znázornění zahrnuje měrné jednotky a
pořadí souřadnic [53].
ČSN ISO 8601: Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a
času
Uvedená norma obsahuje specifikace pro číselné zobrazení informací týkajících se data a
času dne a pro zobrazení formátů těchto číselných zobrazení. Používá se kdykoli při
výměně informací pro zobrazení data v gregoriánském kalendáři, časů v 24hodinové
časomíře, časových intervalů a opakovaných časových intervalů a formátů těchto zobrazení
[54].

5.2. Normy OGC
V této podkapitole jsou uvedeny pouze normy OGC, které doposud nebyly převzaty do ISO.
OGC SEIS: Specifikace pro implementaci symbolického kódování
Dokument definuje formát jazyka XML pro popis stylu map. Tento jazyk lze používat k
popisu výstupů ze služeb WMS, WFS a WCS [55].
OGC SLD: Kartografická reprezentace
Tento standard popisuje rozšíření standardu WMS o možnost vlastní definice barev, prvků a
pokrytí. Zatímco výše uvedený standard OGC SEIS popisuje jazyk tohoto kódování, OGC
SLD umožňuje jeho aplikaci na vrstvy WMS služby [56].
OGC OWS: Dokument pro webové služby OGC (OWS Context)
Tento standard popisuje různé případy použití, požadavky a konceptuální model pro
kódovací standard OWS Context (OGC Web Services Context Document). Jeho cílem je
poskytnout jádrový model, který je rozšiřován a kódován tak, jak je definováno v rozšířeních
tohoto standardu. OWS Context byl vytvořen tak, aby umožňoval přenos sady
konfigurovaných informačních zdrojů mezi aplikacemi primárně v podobě sady služeb [57].
OGC CSW: Katalogová služba
Standard katalogové služby OGC specifikuje rozhraní, vazby a rámec pro definování
aplikačních profilů požadovaných pro publikaci a přístup k digitálním katalogům metadat
prostorových dat, služeb a souvisejících informačních zdrojů [58].
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OGC WMTS: Standard pro implementaci webových mapových dlaždic
Dokument popisuje standard OGC pro standardní rozhraní Web Map Tile Service (WMTS),
které umožňuje používání předdefinovaných obrazových dlaždic pro digitální mapy [59].
CSW ISO AP: Specifikace katalogové služby OpenGIS® 2.0.2 – Aplikační metadatový
profil ISO
Tento dokument vysvětluje fungování katalogové služby založené na ISO 19115 / ISO
19119 pro specifikaci katalogové služby v2.0 – organizace a implementace pro vyhledávání,
získávání a správu metadat dat, služeb a aplikací. Popisuje rozhraní, vazby a kódovací
požadavky pro publikaci a přístup digitálních metadatových katalogů pro prostorová data,
služby a aplikace, které danému profilu vyhovují [60].
OGC TJS: Služba propojování tabulek
Uvedený dokument definuje jednoduchý způsob, jak popsat a vyměňovat tabulková data,
která obsahují informace o geografických objektech. Téměř všechny firemní databáze
obsahují nějaký druh geografického identifikátoru, bez ohledu na to, zda databáze je
umístěna v počítačovém prostředí, které podporuje geografické informační systémy (GIS).
Geografické identifikátory mohou zahrnovat poštovní směrovací čísla, jména obcí, kódy
telefonních předvoleb, nebo více identifikátorů pro zvláštní účely, jako jsou např. školní
obvody. Technologie založené na prostorových datech umožňuje tato firemní data nalézt a
použit pro mapování a prostorové analýzy.
Geografické identifikátory používané ve firemních databázích obvykle odkazují na
prostorový rámec, v této souvislosti myšlený jako rozdělování zemského povrchu do
souboru správních jednotek. Obce, poštovní směrovací čísla, kódy telefonních předvoleb,
ekoregiony či povodí, to všechno jsou příklady prostorových rámců. Tyto rámce mají jedno
společné – obsahují deskriptor, který může být použit pro jednoznačnou identifikaci jakékoliv
individuální správní jednotky – a stejný identifikátor se nachází v podnikové databázi [61].
OGC WCS: Webová služba pokrytí
Tento dokument specifikuje způsob, jakým webová služba pokrytí (WCS) umožňuje přístup k
vícerozměrným datům pokrytí přes internet. Dokument stanovuje základní sadu požadavků,
které implementace WCS musí splňovat. Rozšíření standardu WCS k tomuto základu
přidává další funkce, přičemž některé z nich jsou požadovány pro zajištění kompletní
implementace. Vymezení minimálního rozsahu těchto rozšíření potřebných ke kompletní
implementaci WCS je rovněž součástí dokumentu.
Uvedený základ nepředepisuje podporu pro konkrétní formát kódování pokrytí. To platí také
pro GML jako formát pokrytí: zatímco GML představuje všeobecně uznávaný formát pro
definici WCS, není požadováno, aby konkrétní instance služby WCS implementovala formát
GML. Rozšíření WCS specifikující používání formátů kódování dat v souvislosti s WCS jsou
navrženy tak, aby informační obsah GML specifikovaného v tomto jádru byl v souladu s
obsahem kódovaných pokrytí [62].
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5.3 Ostatní normy
Mezi ostatní normy potřebné pro infrastrukturu prostorových dat patří především nejrůznější
obecné normy, které definují převážně datovou strukturu a vlastnosti specifických odborných
objektů, které je potřeba zahrnout do SDI.
IHO S57: Standard pro přenos digitálních hydrografických dat
Jedná se o převodní standard Mezinárodní hydrografické organizace (IHO) pro digitální
hydrografická data, který je třeba používat pro výměnu digitálních hydrografických dat mezi
národními hydrografickými úřady a pro jejich distribuci výrobcům, námořníkům a dalším
uživatelům dat. Příkladem je použití této normy pro navigační systém ECDIS, kdy přenos a
distribuce dat musí probíhat bez ztráty kteréhokoli významu dat [63].
IHO S-100: Univerzální hydrografický datový model
Tento dokument poskytuje moderní standard pro hydrografická prostorová data, který
podporuje širokou škálu souvisejících digitálních hydrografických datových zdrojů, a je plně v
souladu s hlavními mezinárodními normami pro prostorová data, zejména s geografickými
standardy řady ISO 19100, což umožňuje snadnější integraci hydrografických dat a aplikací
do geoprostorových řešení [64].
IHO S-52: Specifikace pro obsah tabulek a zobrazování pro systém ECDIS
Tyto specifikace pro obsah tabulek a zobrazení pro navigační systém ECDIS mají přispět k
bezpečnému provozu ECDIS tím, že:
• zajistí základní a doplňkové úrovně zobrazení pro data ENC (elektronické navigační
tabulky); standardy symbolů, barev a jejich standardizované přiřazení k objektům; omezující
měřítko zobrazení dat a kompatibilitu se symboly v papírových diagramech v technických
tabulkách IHO.
• zajistí, že zobrazení je jasné a jednoznačné,
• zajistí, že neexistuje nejistota o významu barev a symbolů při zobrazení [65].
IETF RFC 4646: Značky pro identifikaci jazyka
Dokument popisuje strukturu, obsah, stavbu a sémantiku jazykových značek využívaných v
případech, kdy je třeba vyznačit použitý jazyk.
IETF RFC 4287: ATOM – Formát pro publikování syndikovaného obsahu
Atom je webový standard pro publikování syndikovaného obsahu, přijatý IETF v prosinci
2005 jako RFC 4287. Je nástupcem formátu RSS.
Název Atom se vztahuje na dvojici souvisejících webových standardů. Formát Atom
Syndication je jazyk XML používaný pro webové zdroje, zatímco Atom Publishing Protocol
(AtomPub nebo APP) je jednoduchý protokol na bázi HTTP pro tvorbu a aktualizaci
webových zdrojů.
Webové zdroje umožňují programům kontrolovat aktualizace zveřejněné na internetových
stránkách. Pro poskytnutí webového zdroje může vlastník webu použít specializovaný
software (jako je systém pro správu obsahu), který zveřejní seznam posledních článků nebo
obsahu ve standardizovaném, strojově čitelném formátu. Zdroj může pak být stažen
programy, které jej používají – např. webovými stránkami, které volně sdružují obsah ze
zdroje, nebo čtečkou, která umožní internetovým uživatelům přihlásit se k odběru zdrojů a
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zobrazit jejich obsah. Zdroje obsahují různé položky – titulky, fulltextové články, výňatky,
shrnutí, a / nebo odkazy na obsah webových stránek, spolu s různými metadaty [66].
GeoRSS: Geograficky kódované objekty pro RSS kanály
Se stále rozšířenějším využíváním standardů RSS a Atom pro publikování a sdílení
informací roste i nutnost popsat jejich umístění interoperabilním způsobem, tedy tak, aby
aplikace mohly požadovat, agregovat, sdílet a mapovat geograficky označené kanály.
GeoRSS byl navržen jako lehký, komunitně řízený způsob, jak rozšířit stávající kanály o
geografické informace.
Nyní existují dvě kódování GeoRSS, jednoduché (GeoRSS-Simple) a GML:
- Jednoduché GeoRSS je velmi lehký formát, který vývojáři a uživatelé mohou rychle a
snadno přidat do svých stávajících kanálů s minimálním úsilím. Podporuje základní
geometrii (bod, přímka, box, mnohoúhelník) a zahrnuje typické případy použití při
kódování umístění.
- GeoRSS GML je formální aplikační profil GML, který podporuje větší škálu funkcí,
zejména souřadnicové referenční systémy odlišné od zeměpisné šířky a délky ve
WGS-84.
Oba formáty jsou navrženy pro použití s Atomem 1.0, RSS 2.0 a RSS 1.0, ačkoli mohou být
použity stejně dobře s ne-RSS XML kódováním [67].
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6 Technická implementace směrnice INSPIRE
Základním předpokladem implementace technického řešení GeoInfoStrategie je zajištění
souladu s technickými požadavky směrnice INSPIRE.

Obrázek 2 – Implementační pravidla INSPIRE. Zdroj: http://inspire.ec.europa.eu/

Pouze po jejich splnění je možné začít řešit národní specifika prostorových dat a služeb nad
nimi požadované GeoInfoStrategií.

6.1 Metadata
Implementace požadavků směrnice INSPIRE na metadata vychází z nařízení 1205/2008, z
technických pokynů pro metadata a datových specifikací. Metadata musí být vytvářena a
udržována stále aktuální jak pro prostorová data, tak i pro služby nad daty, která odpovídají
tématům směrnice INSPIRE. [68]
Na základě těchto dokumentů a standardů ISO vznikl Metadatový profil ČR, který má za úkol
sjednocení vzhledu a způsobu poskytování metadat v ČR při implementaci směrnice
INSPIRE. Dokument sjednocuje českou terminologii a upřesňuje strukturu metadat jako
zdroje informací o dostupných datových sadách v ČR, jenž umožní vyhledatelnost informací
a jejich udržitelnou minimální kvalitu. Současně respektuje mezinárodní standardy a
protokoly (ČSN ISO 19115, ČSN ISO 19119, ČSN ISO 19139, OGC CSW). [69]
Metadata mohou být na Národním geoportálu INSPIRE (NGI) zpřístupněná dvěma způsoby,
harvestováním metadatového katalogu nebo uložením záznamů přímo na NGI. V případě
harvestovaných metadat spravuje poskytovatel metadata ve svém metadatovém katalogu.
Metadata uložená na geoportálu poskytovatel spravuje přímo v rozhraní geoportálu. [70]
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6.2 Data
Požadavky směrnice INSPIRE na datové sady vycházejí z Nařízení Evropské komise č.
1089/2010, a týkají se interoperability sad prostorových dat, služeb prostorových dat a dále
také technických pokynů (specifikací dat) pro jednotlivá témata prostorových dat uvedená v
přílohách směrnice INSPIRE. Tyto dokumenty určují společné datové modely, číselníky
mapových vrstev a doplňující metadata o interoperabilitě, které mají být použity při výměně
prostorových dat.
Zatímco implementační pravidla (tj. jednotlivá nařízení ke směrnici INSPIRE) určují, co musí
být provedeno na abstraktní a obecné úrovni, tak nezávazné technické pokyny ukazují,
jakým způsobem mohou být tato pravidla naplněna a to především odkazováním na již
existující mezinárodní standardy.
Datové sady v rozsahu definovaném směrnicí INSPIRE v rámci 34 témat prostorových dat
mají umožnit interoperabilitu při jejich využívání. Tím je myšlena možnost kombinování
datových sad a služeb z různých zdrojů v konzistentní podobě bez nutnosti dalšího zásahu a
změn. Toho může být dosaženo buď úpravou datových sad (harmonizací) a jejich uložením
nebo převedením datových sad do harmonizované podoby prostřednictvím služeb pro
publikaci v rámci infrastruktury INSPIRE. Přesné termíny pro harmonizaci datových sad
vycházejí ze směrnice INSPIRE a jsou určeny pro sady prostorových dat v rámci
jednotlivých příloh směrnice, do té doby mohou být datové sady zveřejňovány i v
neharmonizované podobě. [71]

6.3 Služby
Nařízení Komise č. 976/2009 upravuje požadavky na síťové služby vycházející ze směrnice
INSPIRE, stanovuje pravidla pro provádění veškerých síťových služeb. Mezi tyto síťové
služby se řadí:
●
●
●
●

vyhledávací služby,
prohlížecí služby,
služby stahování dat,
transformační služby.

Pro splnění požadavků vyplývajících ze směrnice INSPIRE musí všechny datové sady v
rámci 34 témat prostorových dat definovaných směrnicí být vyhledatelné pomocí
vyhledávací služby, a nad daty musí být vytvořeny prohlížecí a stahovací služby pro jejich
zpřístupnění a to i pokud jsou ještě v neharmonizované podobě.
Služby prostorových dat upravuje Nařízení Komise č. 1089/2010. Pomocí těchto služeb
mohou být zpřístupňována všechna data v rámci směrnice INSPIRE.
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Prováděcí pravidla spolu s technickými pokyny pro síťové služby stanovují technické
specifikace, které jsou nezbytné pro plnění požadavků směrnice INSPIRE.

Obrázek 3 – Technická infrastruktura INSPIRE. Zdroj: http://inspire.ec.europa.eu/

Současně tyto technické specifikace respektují uznávané mezinárodní standardy (OGC
CSW, OGC WMS, OGC WFS, OGC WPS). [72]
Vyhledávací služby
Jejich základním účelem je zveřejňování, vyhledávání a aktualizace metadat datových sad a
síťových služeb a dále určují vyhledávací kritéria prvků metadat INSPIRE, která má
vyhledávací služba podporovat. Přípustné parametry a podporované operace jsou
v současné době založeny na standardu OGC CSW ve verzi 2.0.2.
Prohlížecí služby
Parametry a podporované operace INSPIRE prohlížecí služby jsou založeny na standardu
OGC WMS 1.3.0, služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické
informace ve formě rastrových map prostřednictvím internetu. Základní možnosti a vlastnosti
spravovaných dat jsou popsány v Capabilities dokumentu, který je dostupný prostřednictvím
jedné ze základních operací služby. Technické pokyny INSPIRE pro prohlížecí služby
rozšiřují tento dokument zejména o prvek Extended Capabilities, který obsahuje základní
informace o službě. Technické pokyny umožňují dvojí zápis Extended Capabilities, v první
variantě je odkazováno na samotný metadatový záznam prohlížecí služby, druhá varianta
pak umožňuje přímý zápis údajů z metadat do Capabilities dokumentu, tato varianta je však
náročnější na údržbu, jelikož je nutné vždy spolu s aktualizací metadat aktualizovat i
Capabilities dokument. [73] [74]
Stahovací služby
Implementaci stahovací služby je možné provádět dvojím způsobem. Pro splnění
minimálních požadavků kladených Nařízením Komise č. 976/2009 lze vytvořit stahovací
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službu s předdefinovanou datovou sadou. Druhým způsobem je vytvoření stahovací služby s
přímým přístupem k datům. [75]
●

Předdefinované datové sady
Nejjednodušším způsobem vytvořením stahovací služby s předdefinovanou datovou
sadou je založení produktu v e-shopu NGI, do kterého jsou následně nahrána data
tvořící předdefinovanou datovou sadu komprimovanou ve formátu ZIP. Pro každý
takto vytvořený produkt musí být na NGI zároveň vytvořena metadata pro stahovací
službu s odkazem do e-shopu NGI. Automaticky jsou pak z těchto metadat vytvořena
metadata ve formátu ATOM. Tímto způsobem jsou splněny minimální požadavky
směrnice INSPIRE na stahovací služby. Obdobnou možností je vytvoření
předdefinované datové sady v rámci vlastní infrastruktury, na NGI pak stačí pouze
harvestovat metadata ve formátu ATOM.
Druhým způsobem je vytvoření stahovací služby s předdefinovanou datovou sadou
založenou na standardu OGC WFS 2.0.0, tato služba má na rozdíl od INSPIRE
stahovací služby s přímým přístupem k datům omezené možnosti operací s daty,
které jsou popsány v Capabilities dokumentu. Umožněno je stažení pouze přesně
specifikované datové sady, služba neumožňuje dotazy a výběry na základě
prostorových a časových kritérií nebo specifických vlastností prvků. [75]

●

Stahování dat s přímým přístupem
INSPIRE stahovací služby s přímým přístupem jsou založeny na standardu OGC
WFS 2.0.0, služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické
informace ve formě vektorových dat v prostředí internetu. Základní možnosti a
vlastnosti spravovaných dat jsou popsány v Capabilities dokumentu, který je
dostupný prostřednictvím jedné ze základních operací služby. Technické pokyny
INSPIRE pro stahovací služby rozšiřují tento dokument zejména o prvek Extended
Capabilities, který obsahuje obdobné položky s informacemi z metadat jako v
prohlížecí službě a taktéž umožňuje dvojí způsob zapsání tohoto rozšíření. Stahovací
služby s přímým přístupem umožňují, na rozdíl od předdefinovaných datových sad,
stažení vybrané části datové sady na základě dotazů určujících prostorová a časová
kritéria nebo specifické vlastnosti prvků. [75] [76]
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6.4 Geoportál
Technickou implementací směrnice INSPIRE je Národní geoportál INSPIRE (NGI), který
představuje základní přístupové místo k prostorovým datům vytvářeným v ČR s odlišením
těch, která se týkají směrnice INSPIRE. NGI nabízí různé nástroje, které poskytovatelům
umožňují naplnit všechny povinnosti INSPIRE a současně NGI sám splňuje všechny
požadavky INSPIRE na zpřístupňování dat a služeb.

Obrázek 4 – Národní geoportál INSPIRE. Zdroj: https://geoportal.gov.cz

NGI umožňuje vyhledávání a prohlížení metadatových záznamů (dat i služeb) pomocí
formuláře na vyhledávání metadat, který obsahuje velké množství parametrů, pomocí
kterých je možné zpřesňovat výsledky vyhledávání. Kromě vyhledávání metadat NGI nabízí
také metadatový editor, který je volně dostupný všem uživatelům. Editor umožňuje vytvořit
metadatové záznamy pro prostorová data i služby s využitím metadatového profilu INSPIRE
nebo národního metadatového profilu. Součástí souboru nástrojů pro metadata je také
validátor. V něm uživatelé mohou validovat jak metadatové záznamy pro data a služby vůči
národnímu i INSPIRE profilu, tak i vyhledávací, prohlížecí a stahovací služby s ohledem na
požadavky INSPIRE.
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Data sdílená pomocí prohlížecí služby lze zobrazit v mapovém okně. Uživatel zde může
využít předdefinovaných mapových kompozic, které vytvářejí z velké části sami
poskytovatelé dat nebo správce NGI v součinnosti s poskytovateli. Do mapového okna je
pomocí formuláře “Připojit službu” možné připojovat i další služby, které nejsou sdílené na
NGI. Ze všech datových vrstev, ať už uložených na NGI nebo připojených z externích zdrojů,
je možné vytvářet vlastní uživatelské mapové kompozice. Mapové okno obsahuje také další
nástroje pro práci s mapou, například dotazovaní na prvky v mapě nebo zakreslování vlastní
grafiky (body, linie a polygony) a samozřejmostí je také tisk map včetně tisku do
georeferencovaného formátu.
Stahování dat je na NGI možné v e-shopu. Uživatel zde může vystavené produkty
vyhledávat podle témat INSPIRE, poskytovatele, typu produktu nebo typu licence, která je
na data navázaná.
Poskytovatelům dat a služeb INSPIRE je na NGI dostupný také nástroj pro vytvoření
každoroční monitoringové zprávy. Tento nástroj je dostupný jen zaregistrovaným
poskytovatelům, kteří přispívají do infrastruktury INSPIRE. Nástroj pro monitoring umožňuje
splnit požadavek směrnice INSPIRE vyplněním jednoduchého a přehledného formuláře. [70]
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7 Vyřešení národních specifik
Směrnice INSPIRE představuje řešení pro 28 evropských zemí, je kompromisem, který je
založen na společném základu, kterého je možné dosáhnout ve všech zemích Evropské
unie. Nevyhnutelným faktem je, že pokud má být infrastruktura budovaná pro INSPIRE k
využití i pro národní účely, je potřeba ji v některých oblastech rozšířit, popř. upravit, aby
splňovala národní specifika. Týká se to především oblasti datových specifikací, které v
jednotlivých zemích odráží požadavky místní legislativy, které mohou být odlišné od často
velmi zjednodušeného datového modelu INSPIRE. V menší míře se to ovšem dotýká i prvků
popisovaných v metadatech - ať už se jedná o metadata služeb nebo dat samotných. V
rámci České republiky byly zmapovány čtyři položky, které INSPIRE neřeší buď vůbec
anebo nesystémově (textové položky), ale které jsou zásadní pro národní použití. Jsou to
IČO, adresa, popis datové struktury a vznik dat. Kde je to možné, je navrženo naplnění výše
zmíněných položek z číselníků poskytovaných službami Základních registrů.

7.1 IČO
Jednoznačným identifikátorem každé právnické osoby a dalších typů subjektů je IČO.
Autoritativní informace ohledně IČO a dalších informacích o daném subjektu (např. název,
právní forma, datová schránka, atd.) poskytuje Registr osob (ROS) spravovaný Českým
statistickým úřadem (ČSÚ). Kromě ČSÚ jsou oprávněny IČO přidělovat ještě Obchodní
rejstřík Ministerstva spravedlnosti a Živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu.
Z hlediska zavedení položky IČO do metadat je v rámci ISO 19115-1 v podstatě jediná
možnost implementace, kterou je použití prvku gmx:Anchor v položce
organisationName, která by mohla vypadat následovně.
<organisationName>
<gmx:Anchor href="zde-uri-na zdroj">Poskytovatel geodat
s.r.o.<gmx:Anchor>
</organisationName>
Argument atributu href by byl vytvořen ve tvaru http://data.gov.cz/reg/ROS/<IČ>, např.
http://data.gov.cz/ROS/45249130 a byl by dereferencovatelný, prokliknutím by bylo možné
se dostat na informace o organizaci. V současné době není žádná z informací uvedených v
ROS volně přístupná veřejnosti přímým webovým přístupem. Pro potřeby implementace
GeoInfoStrategie by bylo potřeba v rámci Základních registrů domluvit nejen veřejný profil
ROS prostřednictvím volně přístupné webové služby, která by poskytovala pouze veřejné
informace, ale i formát URI, který by mohl být linkován v metadatech, sloužil by pro volání
služby ROS a zároveň předával požadovanou hodnotu IČO.

30

TB9500MV002 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty

7.2 Adresa
Adresu je nutné chápat jako odkaz na jednoznačný identifikátor adresního místa do Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) spravovaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).
Podle ISO 19139 je nejvhodnějším způsobem zápisu adresy v metadatech její uvedení do
položky gmx:Anchor, která by odkazovala na odpovídající záznam v RÚIAN získaný
pomocí Veřejného dálkového přístupu (VDP). Modelový příklad pro zápis adresy Václavské
náměstí 1.
<Address>
<gmx:Anchor
href="http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21706484">Václavsk
é náměstí 846/1</gmx:Anchor>
</Address>
Velkou výhodou služby VDP je její volná přístupnost veřejnosti a z toho plynoucí okamžitá
využitelnost pro potřeby implementace GeoInfoStrategie, na straně jejího provozovatele
nejsou potřeba žádné úpravy.

7.3 Popis datové struktury
Velkým problémem prostorových dat obecně je chybějící nebo nedostatečný popis jejich
vnitřní struktury. Jedná se především o definici atributových polí a vysvětlení očekávaných
rozsahů anebo úrovní hodnot, kterých mohou nabývat. V rámci ISO 19115-1/2011 exi
stuje možnost vložení Feature katalogu přímo do metadat (viz níže).

Obrázek 5 – UML popis pro prvek MD_FeatureCatalogue. Zdroj TG Discovery Service

Toto řešení ale vyžaduje jisté technické znalosti na straně poskytovatele dat, který by svá
metadata musel upravovat do požadované struktury, která kromě své formálnosti běžnému
uživateli nic nepřináší.
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Místo toho se nabízí mnohem jednodušší řešení, které bez problémů zvládne jakýkoli
poskytovatel dat. Může totiž jako popis datové struktury použít jakýkoli formát dokumentu,
který má již vytvořený pro vlastní potřebu, a který pomocí jednoduchého odkazu na aplikační
schéma applicationSchemaInfo s využitím gmd:graphicsFile/gco:Binary/@src
bude mířit např. na pdf dokument s popisem atributů umístěným na webu poskytovatele.

Zápis v editoru metadatového katalogu by mohl vypadat následovně.

Obrázek 6 – Příklad dialogového okna metadatového katalogu

Konkrétní implementace by již záležela na jednotlivých dodavatelích technických řešení.

7.4 Vznik dat
Každá datová sada nejen prostorových dat vznikající z veřejných prostředků musí mít oporu
v příslušném právním předpisu, zákonu, nařízení vlády, vyhlášce anebo v jiném
organizačním opatření jejího tvůrce a poskytovatele. Je tedy nezbytné datovou sadu navázat
na příslušnou legislativu. Zdrojem pro tyto informace by mohl být Registr práv a povinností
(RPP) v gesci Ministerstva vnitra. Dosud neexistuje jeho veřejné rozhraní ve formě webové
služby, co ovšem nebrání vyřešení daného problému na konceptuální úrovni. Norma ISO
19115-1/2011 připouští několik možných zápisů.
První variantou
je uvedení
vzniku dat
ve
volném
textu
do
položky
identificationInfo/*/purpose, ale příhodnějším řešením se opět jeví využití položky
gmx:Anchor odkazující na odpovídající záznam agendy v RPP, podle které je daná datová
sada prostorových dat pořizována.
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Prakticky by zápis mohl vypadat jako na následujícím fiktivním příkladu.
<Purpose>
<gmx:Anchor href="http://pravo.gov.cz/zakony/2018/999">Zákon č.
999/2018 Sb.</gmx:Anchor>
</Purpose>
V současné době není veřejně dostupná žádná webová služba, která by poskytovala
garantovaná znění právních předpisů vhodná pro strojovou komunikaci. Řešením pro oblast
zákonů, nařízení a vyhlášek je využití služeb Portálu veřejné správy. Poté by URI v rámci
atributu href položky gmx:Anchor vypadalo následovně (příklad pro zákon 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny).
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=1&nr=114&rpp=15#local-content
Výše uvedené URI vede na webovou stránku se zněním příslušného právního předpisu. Do
budoucna by bylo vhodné zpřístupnit právní předpisy veřejnosti i formou např. RESTového
rozhraní webové služby, to však již přesahuje oblast technických standardů pro zajištění
fungování GeoInfoStrategie.
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8 Návrh řešení pro GeoInfoStrategii
Splnění požadavků směrnice INSPIRE je základním předpokladem pro přistoupení k
implementaci rozšíření nezbytných pro technickou implementaci GeoInfoStrategie. Struktura
jednotlivých technických komponent zůstává zachována, doplňují se pouze atributy
nezbytně nutné pro použití v rámci legislativy ČR.

8.1 Metadata
Metadata již nyní mají nadstavbu nad INSPIRE. Metadatový profil ČR obsahuje řadu
položek, které jsou nad rámec požadavků směrnice INSPIRE, a i nadále je rozvíjen podle
měnících se požadavků nejen ze směrnice INSPIRE, ale zejména z potřeb na národní
úrovni. [69]
Jak je uvedeno v kapitole 7 metodiky, je navrhováno na národní úrovni podrobněji řešit
zásadní čtyři položky, které INSPIRE buď neřeší vůbec, anebo je řeší nesystémově (textové
položky). Jsou to IČO, adresa, popis datové struktury a vznik dat. Tyto položky zásadně
pozvednou informační hodnotu a využitelnost metadat dat i služeb pro národní účely.
U položky IČO a adresa je velmi žádoucí využít k jejich naplnění číselníků poskytovaných
službami Základních registrů, aby byla zachována jednotná struktura při vyplňování těchto
položek. U položky vznik dat se také přímo nabízí využití napojení na registr legislativy,
ovšem v současné době není veřejně dostupná žádná webová služba, kterou by bylo možné
pro tento účel využít. Proto by v budoucnu měly být právní předpisy zpřístupněny veřejnosti i
pomocí webové služby, která umožní jednoznačné vyplnění dané položky v metadatech.

8.2 Data
V současné době nejsou na národní úrovni dořešeny otázky tvorby Národní infrastruktury
prostorových informací (NIPI), která by zahrnovala státem garantovaná a harmonizovaná
data. Prvním krokem ke tvorbě NIPI je příprava legislativních, institucionárních a technických
podmínek, které jsou nutným východiskem pro vytvoření základní datové báze prostorových
dat, jejich správy a aktualizace - tzv. Národních sad prostorových objektů (NaSaPO).
Tuto datovou základnu nelze vytvořit bez harmonizovaných datových sad obsahujících
základní prostorová data. Technické pokyny pro jednotlivá témata vymezená v rámci
směrnice INSPIRE sice řeší obsahovou náplň datových sad, a to jak z hlediska prostorové
informace, tak i z hlediska atributové náplně, jelikož se však jedná o celoevropskou
iniciativu, technické pokyny často nezohledňují národní specifika. Pro harmonizaci dat na
národní úrovni je nutné vytvoření vlastních datových specifikací, které by v dostatečné míře
zohledňovaly všechny požadavky na národní úrovni.
Důležitým hlediskem je také ekonomičnost a udržitelnost tvorby NaSaPO. Z tohoto pohledu
je nejvhodnějším přístupem využití datových specifikací z technických pokynů směrnice
INSPIRE (tam kde je to možné a vhodné) a jejich doplnění o požadavky na národní úrovni.
Tento přístup zamezí duplicitnímu vytváření datových sad, které tak mohou být vytvářeny
jednotně pro oba účely, přičemž datové sady pro potřeby INSPIRE mohou následně vznikat
generalizací a výběrem požadovaných atributů z NaSaPO.
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8.3 Služby
Jednou z hlavních myšlenek směrnice INSPIRE je interoperabilita při využívání datových
sad a služeb, která má zaručit možnost kombinování různých zdrojů v konzistentní podobě
bez nutnosti dalšího zásahu a úprav. Proto se jako nejvhodnější nabízí využití pravidel pro
provádění síťových služeb vymezených v rámci této směrnice, vhodně doplněných o
požadavky vzešlé z národní úrovně. Tento přístup také zamezí duplicitám při vytváření
síťových služeb, které tak mohou zároveň splňovat jak pravidla směrnice INSPIRE, tak i
požadavky vyplývající z GeoInfoStrategie. [71]
Síťové služby zahrnují:
● vyhledávací služby,
● prohlížecí služby,
● služby stahování dat,
● transformační služby (pro převod dat uložených v neharmonizované podobě).
Požadavky na síťové služby na národní úrovni
Základní možnosti a vlastnosti spravovaných dat jsou u síťových služeb popsány
v Capabilities dokumentu popisujícím vlastnosti služby.
Směrnice INSPIRE zavádí jako závazný společný souřadnicový systém ETRS 89, pro
národní potřeby je však nezbytné doplnění i národního souřadnicového systému S-JTSK,
který je využíván pro státní mapová díla. Zde se jeví jako výhodné, a z hlediska národních
agend postavených nad prostorovými daty jako nevyhnutelné, udržovat a publikovat data v
pouze v jediném souřadnicovém systému, a to S-JTSK primárně pro účely GeoInfoStrategie,
a pro využití v rámci INSPIRE provádět transformaci do ETRS-89. O tu se postará buď
příslušný software poskytující mapové služby, případně je možné data formou
předpřipravených datových sad v ETRS-89 vytvářet transformací ze zdrojového S-JTSK
dávkově.
Často jsou datové sady povinných poskytovatelů pro INSPIRE zpřístupňovány
prostřednictvím síťových služeb třetích stran. Příkladem je i NGI, který vytváří, pro povinné
poskytovatele bez potřebné vlastní infrastruktury, podmínky pro publikaci síťových služeb
nad jejich daty. V tomto případě je vlastníkem a provozovatelem služeb nikoliv poskytovatel
dat, ale zprostředkovatel síťových služeb. Aby nedocházelo k záměně poskytovatele dat a
zprostředkovatele služeb, je vhodné uvádět u každé datové sady v Capabilities dokumentu
kromě povinného odkazu na metadatový záznam datové sady i informace o organizaci,
která tato data spravuje. Nejvhodnějším způsobem zápisu je doplnění položky
Attribution, která kromě názvu organizace obsahuje i její URI a odkaz na logo
organizace. Tyto informace pak mohou být snadno využity i v aplikacích využívající takto
vytvořené síťové služby.

8.4 Publikační platforma
Publikace NaSaPO bude vyřešena pomocí metadat. Metadata dat i služeb vypublikovaná v
centrálním metadatovém katalogu zajišťují přes příslušný odkaz dostupnost dat buď
prohlížecími službami k náhledu, anebo stahovacími službami k užití samotných dat. Pro
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publikaci NaSaPO bude využit metadatový katalog, do kterého poskytovatelé dat přímo
vkládají metadata, zde je i editují a následně publikují, popř. připojují své katalogy, které jsou
následně v denním intervalu harvestovány, jejich obsah přechází podle přesně daných
pravidel do katalogu na centrální úrovni. Pro publikací zdrojů dat je uživatelsky přívětivý
katalog dostatečným nástrojem, uživatelé mají zpřístupněny odkazy na služby, se kterými
mohou pracovat s užitím vlastního programového vybavení. Obvyklou praxí však bývá
doplnění katalogu i mapovým oknem, které umožňuje základní práci s mapovým obrazem i
uživatelům, kteří nedisponují programovým vybavením pro práci s prostorovými daty.
Mapové okno nabízí libovolné kombinace různých prohlížecích služeb a provádění
základního vyhodnocení území z pohledu zájmových jevů. Neumožňuje však plnohodnotné
analýzy.
V současné době je na národní úrovni provozován Národní geoportál INSPIRE, který
obsahuje jak metadatový katalog s přehledným vyhledáváním, tak mapové okno pro
zobrazování služeb. Jeho využití i pro další státem garantovaná data je v podstatě
neomezené. NGI v současné době obsluhuje svým obsahem českou veřejnost a zároveň
vizuálně odlišuje INSPIRE témata, která jsou z pohledu ČR garantována příslušnými
povinnými poskytovateli a oficiálně poskytována dále do EU jako plnění povinností směrnice
INSPIRE Českou republikou. Pro účely GeoInfoStrategie je možné postupovat obdobně a
garantovaná data poskytovaná v rámci plnění GeoInfoStrategie také rozlišit, např., vlastním
vstupním bodem s odlišeným uživatelským rozhraním. NGI je využíván několika desítkami
organizací v roli poskytovatele dat. Jeho využití pro další účely by bylo vítaným rozšířením a
zároveň by tak byl splněn požadavek velkého množství uživatelů na centrální přístupové
místo k veřejným garantovaným datům ČR, ať už v režimu NaSaPO nebo v režimu
INSPIRE.

8.5 Dostupnost infrastruktury
Požadavek na garantovanou technickou dostupnost prostorových dat a služeb nad nimi je
jedním ze základních požadavků jakékoli technické infrastruktury, GeoInfoStrategie není
výjimkou. Vysoká dostupnost s sebou ale nese vysoké náklady, a to nejen na technické
vybavení, ale i na personální zajištění. V případě distribuované architektury jako v tomto
případě, je situace o to komplikovanější.
Směrnice INSPIRE požaduje obecnou dostupnost služeb 99,9 % času, pro jednotlivé typy
služeb definuje i požadované lhůty, po jejichž vypršení musí server začít vracet odpověď,
kolik souběžně připojených uživatelů musí být server schopen obsloužit apod. Pro prohlížecí
služby hraje roli velikost požadovaného výřezu, pro stahovací služby počet požadovaných
prvků, pro vyhledávací počet souběžně přistupujících uživatelů.
Pro potřeby technické implementace GeoInfoStrategie je pro definování Service Layer
Agreement (SLA) nutné nejdříve vyřešit soupis stávajících prostorových dat pořizovaných
z veřejných prostředků ČR, zmapovat agendy, které na nich závisí, a poté stanovit
prioritizaci datových sad a služeb z hlediska důležitosti pro fungování státu. Jinou prioritu
budou mít základní mapy nebo ortofotomapy ČÚZK, které jsou naprosto zásadní jako
topografický podklad pro další tematické nadstavby, než úzce specializovaná data (např.
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biodiverzita, hlukové mapy, atd.). Pro prioritní data je potřeba nastavit striktnější SLA, než
pro data, která nejsou kritického charakteru.
Obecně lze doporučit v rámci stanovení SLA definování několika úrovní datových zdrojů
z hlediska požadavků na jejich dostupnost (např. kritická, prioritní, běžná), do těchto úrovní
zařadit všechny datové prvky NaSaPO, a pro každou úroveň stanovit i její požadovanou
dostupnost. Úrovně SLA mohou být např. následující.
Tabulka 2 – Návrh SLA pro různé typy datových zdrojů

Úroveň datového prvku
Kritická
Prioritní
Běžná

Navrhovaná dostupnost
99,9 %
99,3 %
98,0 %

Přípustná nedostupnost za rok
8 h 45 min 57 s
2 d 13 h 21 min 38,7 s
7 d 7 h 18 min 59 s

Nároky na SLA je třeba zvažovat odpovědně a realisticky, požadavek na vysokou
dostupnost dat (např. 99,999 %) s sebou nese značné finanční náklady, jejichž návratnost
může být velmi diskutabilní. Je třeba si položit otázku, co se stane, pokud daná datová sada
nebude dostupná jeden den, dva dny nebo třeba týden. Jde o nalezení kompromisu mezi
škodami způsobenými kvůli nedostupnosti dat a náklady na zajištění jejich vysoké
dostupnosti.

37

TB9500MV002 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty

9 Závěr
Vypracovaná metodika na základě zpracovaných rešerší SDI řešení ve světě a rozborem
povinností kladených směrnicí INSPIRE, předkládá návrh řešení technické implementace
využitelné pro národní potřebu České republiky v rámci GeoInfoStrategie. Metodika odráží
vývoj v oblasti publikování prostorových dat v ČR za posledních deset let, navazuje na
implementaci směrnice INSPIRE a pouze v oblastech, kde je to naprosto nezbytné, ji
rozšiřuje o národní specifika, která směrnice INSPIRE nedokáže pojmout.
V rámci implementace směrnice INSPIRE byly u mnoha poskytovatelů dat vybudovány
personální, finanční a technické kapacity na splnění povinností ze směrnice vyplývajících.
Pro technickou implementaci GeoInfoStrategie je třeba tyto kapacity v nejvyšší možné míře
využít a zamezit tak neúčelnému vynakládání prostředků z veřejných zdrojů. Stejná
publikační infrastruktura může a musí sloužit pro splnění povinností INSPIRE a zároveň pro
naplnění závazků daných GeoInfoStrategií.
Z výše uvedeného důvodu je celá metodika technické implementace GeoInfoStrategie
postavena jako nadstavba nad technickým řešením INSPIRE. Výchozím předpokladem je
fakt, že subjekt, který již je poskytovatelem dat do INSPIRE, bude poskytovatelem
obdobných dat i pro potřeby GeoInfoStrategie, byť mohou být data pro oba účely odlišná.
Poskytovatel dat využije svoji již dříve vybudovanou infrastrukturu a získané znalosti a
zkušenosti. Směrnice INSPIRE požaduje data v harmonizované struktuře, mezinárodním
kompromisu, na kterém se dokázaly dohodnout všechny členské státy, pro potřeby
GeoInfoStrategie musí data splňovat požadavky kladené legislativou ČR a reflektovat
potřeby agend vykonávaných nad prostorovými daty.
Pokud by existoval poskytovatel dat do GeoInfoStrategie, který by zároveň ještě nebyl
poskytovatelem dat do INSPIRE, bude začínat s publikační kapacitou prostorových dat od
začátku a bude muset do své infrastruktury investovat v každém případě. V tuto chvíli však
nedokážeme odhadnout počet nových poskytovatelů. Na tuto otázku dokáže odpovědět až
analýza prostorových dat využívaných v ČR, která k datovým sadám přiřadí zákonnou
povinnost, v jejímž rámci data vznikají, agendy pro které jsou data využívána, a kdo je
odpovědný subjekt za jejich pořizování, údržbu a publikaci. I tato problematika je jedním z
doposud nerealizovaných opatření GeoInfoStrategie.
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Seznam příloh
[Příloha 1] Infrastruktury prostorových dat ve světě
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Příloha 1 – Infrastruktury prostorových dat ve světě

Stát
Albánie

Andora

Argentina

Název
National infrastructure of
geospatial information in the
Republic of Albania
Geoportal de la
infraestructura de dades
espacials d'Andorra (IDE
Andorra)
La Infraestructura de Datos
Espaciales de la República
Argentina (IDERA)

Odkaz

Součásti

Standardy

Právní
rámec

Související legislativa/
iniciativy

http://geoportal.asig.gov.al/en/AboutUs.aspx?AspxAu metadata, služby,
toDetectCookieSupport=1
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

http://www.cartografia.ad/presentacio

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

http://www.idera.gob.ar/index.php

metadata, služby,
data, souřadnicové
systémy, geodézie,
topografie, GNSS

ISO, OGC

Cílem je podporovat zveřejňování údajů a služby efektivně a včas jako
zásadní příspěvek k demokratizaci přístupu k informacím a to zejména na
podporu rozhodování v různých oblastech činností soukromých,
akademických, nevládních a občanských úrovních společnosti veřejnosti.

zákon

V Austrálii mají rozvinutou národní SDI - koordinační výbor (zastoupeny
všechny australské státy a Nový Zéland), který vytváří strategický plán na
následujících 5 let (jednostránkový:
http://www.icsm.gov.au/about/StrategicPlan_V1.2.pdf), mají
harmonizovaný datový model, vlastní metadatový profil a katalog
otevřených dat státní správy

metadata, služby,
data

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC

http://www.inde.gov.br/

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
národní
(CONCAR prezidentský
COMISSÃO
dekret
NACIONAL
DE
CARTOGRAF
IA)

http://bsdi.asde-bg.org/index_en.php

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

http://www.geoportal.co.me/

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

Česká republika Geoinfostrategie

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
CEN

Dánsko

http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx
http://inspire.gov.cz
http://inspire-danmark.dk/for-the-eu-english/inspireSpatial Data Infrastructures in
denmark/
Denmark
http://inspire-danmark.dk/
Infraestructura de Datos
Espaciales de Ecuador (IDE- http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/
Ecuador)
Spatial Data Infrastructures in http://inspire.maaamet.ee/
Estonia
http://geoportaal.maaamet.ee/eng/
Spatial Data Infrastructures in http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/seuranta-jaFinland
raportointi
Spatial Data Infrastructures in
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
France
Georgian National Spatial
http://nsdi.gov.ge/en/inspire-geoportal
Data Infrastructu

metadata, služby,
data

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
OSGeo

Chile

Infraestructura de Datos
Geoespaciales (IDEChile)

http://www.ide.cl

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
Nch (národní
ISO)

Chorvatsko

National Spatial Data
Infrastructure (NSDI)

http://www.nipp.hr/?id=30

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Austrálie

Belgie

Bolívie
Bosna a
Hercegovina

Brazílie

Bulharsko
Černá Hora

Ekvádor
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie

Australian Spatial Data
Infrastructure (ASDI)

http://www.icsm.gov.au/asdi/

Spatial Data Infrastructures in
http://geoportal.asig.gov.al/en/Default.aspx
Belgium (GDI-Vlaanderen
Infraestructura de Datos
Espaciales del Estado
http://ideepb.geo.gob.bo
Plurinacional de Bolivia (IDEEPB)
FBiH Spatial Data
http://www.fgu.com.ba/en/572.html
Infrastructure

Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais (INDE)

Bulgarian Spatial Data
Infrastructure
NSDI IN MONTENEGROREAL ESTATE
ADMINISTRATION

metadata, služby,
data
metadata, služby,
data
metadata, služby,
data
metadata, služby,
data

Poznámka

EU - INSPIRE
V rámci projektu GeoBolivia tvorba infrastruktura, webového portálu a
publikace geografických informací za použití otevřených standardů (OGC).
Fungují na základě pracovních skupin data, metadata,...

mezirezortní
vyhlášky

usnesení
vlády

Akční plán implementace a rozvoje národní infrastruktury dat do roku
2020. Základem SDI je i legislativa související s geodetickými základy a
technické specifikace vektorových digitálních dat (zajišťuje CONCAR)

EU - INSPIRE, PSI; Open
Data

Geoinfostrategie v ČR je v současné době ve fázi přípravy implementace,
realizují se první z opatření.

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE
Cílem je využívání a rozvoj moderních technologií ke zpřístupnění
geografických informací orgánům státní správy, soukromým subjektům a
široké veřejnosti pro podporu rozhodování a tvorby politik.

usnesení
vlády
EU - INSPIRE
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Stát

Indie

Indonésie

Island
Itálie

Japonsko

Název

Součásti

Odkaz

Nemají národní SDI

http://www.nsdiindia.gov.in/nsdi/nsdiportal/index.jsp

SDI nemá název

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_procee
dings/athens/papers/ts02/ts02_1_matindas_et_al.pdf metadata, služby,
http://www.geospatialworld.net/article/usage-of-ogc- data
standards-in-indonesia-thailand-malaysia/

Spatial Data Infrastructures in http://www.lmi.is/en/
Iceland
http://www.lmi.is/en/um-grunngerdina/
Spatial Data Infrastructures in
http://www.pcn.minambiente.it/GN/en/?lan=en
Italy

Basic Act on the
Advancement of Utilizing
Geospatial Information

http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryue30004.html

x

metadata, služby,
data
metadata, služby,
data

data, metadata,
využití dat

http://ggim.un.org/knowledgebase/KnowledgebaseAr
ticle50453.aspx
x
http://www.ngii.go.kr/en/contents/contentsView.do?rb
sIdx=55

Jižní Korea

x

CSDGM, ISO,
Dublin Core,
x
OGC

x

V Indonésii mají základní národní SDI - vlastní geoportál, technické
standardy. Méně vyspělá SDI než v Thajsku a Malajsii. Existuje zde
iniciativa OneMap pro vytvoření jednotné indonéské mapy.

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

Zákon +
ISO, japonské vládou
národní
schvalovaná
normy
strategie na
4 roky

GEOSS, iniciativa OSN
"Global Geospatial
Information Management"
a další aktivity v regionu
východní Asie

V Japonsku existuje základní zákon o využívání prostorových dat (týká se i
družicové navigace), jehož cílem je podpora politik pro lepší využívání
prostorových dat, stanovení základních principů a rozdělení rolí na úrovni
státu i regionů pro plnění tohoto cíle. Základní strategii musí formulovat
vláda, tento dokument schvaluje vždy pro čtyřleté období. Dokument je
netechnický a zasahuje do široké řady oblastí, týká se hlavně využívání
prostorových dat (hodně praktické, odkazuje např. na jejich využití v
případě zemětřesení), spolupráci státního, průmyslového i akademického
sektoru, mezinárodní spolupráci ad. Mají vlastní metadatový profil a
národní profil pro geografické informační standardy.

x

x

x

V Jižní Koreji mají zákon týkající se prostorových dat (NGIS Law), měli zde
řadu projektů týkajících se národní SDI, ale konkrétní strategii nemají.

Ethical Legal Practices;
Confidential, Secure and
Sensitive Information;
Národní
Privacy; Intellectual
program
GeoConnecti Property; Licensing; Data
Sharing, Liability; Archiving
ons
and Preservation; Data
Quality

Kanada

geomatic, Earth
Observation

ISO, OGC

Kazachstán

Eurasian Spatial Data
Infrastructure

http://www.ecogeodb.com/ECO.asp

x

x

Kolumbie

Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales

http://www.icde.org.co/

Kypr

Cyprus - National Spatial
Data Infrastructures

Lichtenštejnsko

Liechtenstein - National
Spatial Data Infrastructures

http://geodaten.llv.li/

Litva

The Lithuanian Infrastructure
for Spatial Information

http://www.geoportal.lt/geoportal/web/en

Lucembursko
Maďarsko

Malajsie

Malta

national infrastructure for
spatial data in Latvia
NSDI-situation in G.D.
Luxembourg
National Spatial Data
Infrastructure (NTI), vytvořena
2005/6, ale její realizace
pokulhává
Malaysia Geospatial Data
Infrastructure (MyGDI)
The Malta Spatial Data
Infrastructure (MSDI)

http://kartes.lgia.gov.lv/karte/
https://www.geoportail.lu/en/

ISO, OGC

Iniciativa zastřešená GeoSekretariátem, který sdružuje federální
ministerstva i profesní organizace, poskytovatele i uživatele dat. Klasicky
orientace na Open Data, služby metadata, všechno sdílet, řeší současně
prostorová data a DPZ. Open Government Initiative funguje teprve od roku
2011.

x
Informační kampaň na Facebooku a Twitteru, ale pouze povrchní
informace.

ministerská
vyhláška

ISO, OGC

EU - INSPIRE

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

ISO, OGC

EU - INSPIRE

metadata, služby,
data
metadata, služby,
data

Poznámka

x

x

http://www.nrcan.gc.ca/earthsciences/geomatics/canadas-spatial-datainfrastructure/10783

Lotyšsko

Související legislativa/
iniciativy

V Indii nemají funkční národní NSDI, i když snahy o její vytvoření existují, v
tuto chvíli mají spíš vizi než cokoli konkrétního. Mají standardy pro
metadata a pro výměny dat, byl vytvořen portál pro sdílení otevřených dat:
https://data.gov.in. Celkově velmi slabá koordinace.

Canadian Geospatial Data
Infrastructure (CGDI)

metadata, služby,
data, GNSS,
geodézie
http://www.geoportal.gov.cy/MOI/DLS/geoportal/geop metadata, služby,
ortal.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
data

Právní
rámec

Standardy

http://www.fomi.hu/portal_en/index.php

metadata, služby,
data

ISO, národní
standardy

usnesení
vlády

EU - INSPIRE

Mají jednoduchý geoportál, národní koordinace příliš nefunguje, data jsou
dostupná z mnoha různých stránek.

http://www.mygeoportal.gov.my/sdi-developmentmalaysia

metadata, služby,
data

ISO, OGC

x

x

V Malajasii mají národní SDI - institucionální rámec, technické standardy,
geoportál.

https://msdi.data.gov.mt/

metadata, služby,
data

ISO, OGC

transponová
no do
zákona
22.12:2009

EU - INSPIRE

2
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Stát

Název

Odkaz

Součásti

Mexiko

The Mexican Spatial Data
Infrastructure (IDEMEX)

http://www.inegi.org.mx/default.aspx

metadata, služby,
data

Moldavsko

NSDI in Moldova

http://www.geoportal.md

metadata, služby,
data

Německo

The Spatial Data
Infrastructure Germany (GDIDE)

Nizozemsko

National Geographic
Information Infrastructure
(NGII)

Norsko

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/eng/main.ho
Spatial Data Infrastructures in
me
Norway
https://www.geonorge.no/

Nový Zéland

Peru
Polsko

New Zealand Geospatial
Strategy

Infraestructura de Datos
Espaciales del Perú (IDEP)
Polish Spatial Data
Infrastructure

Portugalsko

National System for
Geographic Information
(SNIG)

Rakousko

Open Government Data

Rumunsko

SDI in Romania

Rusko

Infrastruktura prostorových
dat Ruské federace

Řecko

National Geospatial
Information Infrastructure

Standardy

Právní
rámec

Související legislativa/
iniciativy

Poznámka
Sada technologií, politik, standardů a lidských zdrojů získávat,
zpracovávat, uchovávat, šířit a zlepšovat využití geografických informací.
Spíš jde ale o snahu řešit odlišnost a nízké standardy dat (každý si je dělá
po svém) státního mapového díla. Mají normu na metadata.

EU - INSPIRE

ISO, OGC
iniciativa
spolkové
vlády,
spolkových
zemí a
regionů
pouze
částečně
zakotveno v
zákoně
pomocí tzv.
závazných
registrů s
určenými
základními
datovými
sadami,
které státní
organizace
musí
používat.

EU - INSPIRE, PSI

Národní SDI je iniciativou spolkové vlády, spolkových zemí a regionů.
Jedná se o nadstavbu nad INSPIRE, kde vedle požadavků směrnice
zahrnuje i národní požadavky.

EU - INSPIRE, PSI

Velmi propracovaná NSDI

http://www.geoportal.de/EN/GDI-DE/gdide.html?lang=en

data, metadata,
služby, využití dat

ISO, OGC

http://www.geonovum.nl/ (pouze v holandštině)

data, metadata,
služby, využití dat,
vzdělávání

OGC, ISO,
INSPIRE,
národní
standardy

metadata, služby,
data

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
ANZLIC
(vlastní
standard
spolu s
Austrálií)

Vládní
dokument

Na Novém Zélandu mají vlastní SDI strategii, která řeší 4 hlavní oblasti:
řízení, data, přístup k datům a interoperabilitu.

ISO, OGC

ministerská
vyhláška

Iniciativa je zaměřena na usnadňování a koordinaci výměny geografických
informací pro podporu veřejné a soukromé správy.

ISO, OGC,
INSPIRE

vyhláška

http://www.linz.govt.nz/about-linz/our-locationstrategy/geospatial-strategy-for-spatial-datainfrastructure/new-zealand-geospatial-strategy

http://www.geoidep.gob.pe/index.php/
http://www.geoportal.gov.pl/en/#

metadata, služby,
data
metadata, služby,
data

http://snig.igeo.pt/portal

metadata, služby,
data

http://geometadatensuche.inspire.gv.at
http://www.geoland.at/
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/main/hom
e.page

metadata, služby,
data
metadata, služby,
data

http://nsdi.ru/geoportal/catalog/main/home.page

http://geodata.gov.gr/en/

EU - INSPIRE

EU - INSPIRE, PSI

ISO, INSPIRE zákon

EU - INSPIRE, PSI

ISO, OGC

EU - INSPIRE, PSI

ISO, OGC

EU - INSPIRE, PSI
Mají národní SDI a geoportál, vše jen v ruštině. Pro zajímavost - existuje
"Arktická SDI", které se účastní Kanada, Finsko, Island, Norsko, Rusko,
Švédsko, USA a Dánsko. Její součástí jsou geoportál, metadatový katalog,
služby a interoperabilita dat.

ISO, OGC

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Funkční národní SDI mají v Portugalsku už od r. 1990. Mají vlastní národní
geoportál. Madeira a Azory rozvíjí jako autonomní oblasti své vlastní SDI
(IDEiA – Infra-estrutura de Dados Espaciais Interactiva dos Açores and
IRIG - Infra-estrutura Regional de Informaçao Geográfica da Madeira).
Dohromady se Španělskem vytváří interoperabilní "Iberskou SDI".

transponová
no do
existujícího
zákon

EU - INSPIRE
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Stát

Název

Odkaz

Součásti

Právní
rámec

Standardy

Související legislativa/
iniciativy

Slovensko

Národná infraštruktúra pre
priestorové informácie (NIPI)

http://inspire.enviroportal.sk/transpozcia/zakon-o-nipi

metadata, služby,
data

ISO, OGC

zákon a
vyhláška

EU - INSPIRE

Slovinsko

nfrastructure for spatial
information in Slovenia (ISI)

http://www.geoportal.gov.si/slo/
metadata, služby,
http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.pa
data
ge

ISO, OGC

zákon

EU - INSPIRE

metadata, služby,
data

národní
standardy

strategický
dokument

EU - INSPIRE, PSI

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Spojené
království
Srbsko

UK Location Strategy +
víceletý plán + implementační https://data.gov.uk/location
strategie
National Spatial Data
http://www.geosrbija.rs/template1.aspx?pageID=100
Infrastructure (NSDI)

Poznámka

Skotsko, Wales a Severní Irsko mají svou vlastní geoinformační strategii.

EU - INSPIRE
SDI není
uzákoněna, i
když se
opírá o
několik
zákonů

Španělsko

The National SDI of Spain
(Infraestructura de Datos
Espaciales de España
(IDEE))

http://www.idee.es/en/web/guest/inicio

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
INSPIRE,
národní
standardy

Švédsko

Infrastructure for Geodata

https://www.geodata.se/
https://www.geodata.se/globalassets/dokument/strat
egi/national_geodata_strategy_2016-2020.pdf

metadata, služby,
data

ISO, OGC

EU - INSPIRE

Švýcaři mají vlastní federální zákon, který rozděluje kompetence mezi
konfederací a jednotlivými kantony. Je plně v souladu s pravidly INSPIRE,
ale narozdíl od něj zahrnuje všechna data, nejen ta environmentální
(celkem 175 témat). V r. 2001 podepsala švýcarská vláda
geoinformatickou strategii, ze které vychází program e-geo.ch

x

V Thajsku (a obdobně i v Malajasii a Indonésii) mají národní SDI institucionální rámec, technické standardy, geoportál). • Mají akční plán
pro rozvoj NSDI (pro roky 2011-2015).

Švýcarsko

National Spatial Data
Infrastructure

http://www.e-geo.ch/internet/egeo/en/home/program/ngdi.html

metadata, služby,
data

Thajsko

ThaiSDI

http://thaisdi.gistda.or.th/en

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Turecko

TSDI

http://gis.cevreorman.gov.tr/cob2011/?page_id=440& metadata, služby,
lang=en
data

ISO, OGC

Uruguay

http://ide.uy/inicio

metadata, služby,
data

ISO, OGC,
národní
(AGESIC)

USA

The National Spatial Data
Infrastructure (NSDI)

http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Venezuela

Infraestructura de Datos
Espaciales de Venezuela
(IDEVEN)

http://www.geoportalsb.gob.ve/geoportal_sitio/

metadata, služby,
data

ISO, OGC

Španělská SDI je jedna z nejrozvinutějších v Evropě. Národní SDI vychází
z INSPIRE.

EU - INSPIRE

Federální
OGC, národní
zákon
standardy
týkající se
založené na
geoinformati
ISO
ky

Infraestructura de Datos
Espaciales de Uruguay
(IDEuy)

EU - INSPIRE

x

EU - INSPIRE
iniciativa
AGSIC
(Agentura
pro rozvoj
elektronické
veřejné
správy a
společnosti)
Nařízení
12906 z
11.4.1994

Usnadnění přístupu a využití geografických informací od různých
poskytovatelů pomocí jednotných protokolů na základě národních a
mezinárodních standardů (mají národní metadatový profil). IDEuy je
součást e-governmentu a má podporovat rozhodování a správné
využívání geografických informací.

„Americký INSPIRE“.
Momentálně je většina serverů nefunkčních
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