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ZABAGED  a   mapové službyZABAGED  a   mapové služby

Tematická státní mapová dílaTematická státní mapová díla

••Jednotný lokalizační a obsahový podklad pro státní    Jednotný lokalizační a obsahový podklad pro státní    
správu a veřejnost s pravidelnou aktualizacísprávu a veřejnost s pravidelnou aktualizací

••Podklad pro řešení:Podklad pro řešení:
podklady pro rozhodování analýzy editaci vlastních řešenípodklady pro rozhodování analýzy editaci vlastních řešenípodklady pro rozhodování, analýzy, editaci vlastních řešenípodklady pro rozhodování, analýzy, editaci vlastních řešení

----Vodohospodářských potřebVodohospodářských potřeb

––Správní a krizové řízeníSprávní a krizové řízení

––Dopravní infrastrukturaDopravní infrastruktura

––Územní plánováníÚzemní plánování

––Ochrana přírodních památek Ochrana přírodních památek 

––Cenových map a pod.Cenových map a pod.
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•• ZABAGEDZABAGED® ® -- digitální topologickodigitální topologicko--vektorový vektorový 
topografický model územní reality v podrobnosti měřítka topografický model územní reality v podrobnosti měřítka 

•• 1 : 10 0001 : 10 000

•• 106 typů objektů v 8 kategoriích  (viz. Katalog objektů)106 typů objektů v 8 kategoriích  (viz. Katalog objektů)

ZABAGED a   Mapové službyZABAGED a   Mapové služby
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•• 60 grafických vrstev60 grafických vrstev vektorových souborů (dgn)vektorových souborů (dgn)

•• výškopisná složka tvořena souborem vrstevnicvýškopisná složka tvořena souborem vrstevnic

•• je vytvářen a provozován v grafickém prostředí je vytvářen a provozován v grafickém prostředí 
MicroStation a prostředí MGE/MGDM s relační databází MicroStation a prostředí MGE/MGDM s relační databází 
OracleOracle

•• 1994 1994 -- skenování a vektorizace aktualizovaných tiskových podkladů skenování a vektorizace aktualizovaných tiskových podkladů 
poslední obnovy ZM 10poslední obnovy ZM 10

•• 04/2004  ZABAGED pokrývá území celé ČR všemi třídami prvků 04/2004  ZABAGED pokrývá území celé ČR všemi třídami prvků 
ss připojenými atributy.připojenými atributy.

•• polohopis polohopis -- DGN, export do MPD (MGE/MGDM), shapefileDGN, export do MPD (MGE/MGDM), shapefile

ZABAGED a   Mapové službyZABAGED a   Mapové služby
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•• výškopis výškopis -- vrstevnice pro celé území ČR v souborech DGNvrstevnice pro celé území ČR v souborech DGN

•• aktualizováno cca 1000 mapových listů ročněaktualizováno cca 1000 mapových listů ročně

•• první celoplošná aktualizace s nápravou geometrie nad ortofotem první celoplošná aktualizace s nápravou geometrie nad ortofotem 
bude úplně dokončena  koncem roku 2005.bude úplně dokončena  koncem roku 2005.

•• plánovaná nová efektivnější technologie pro aktualizaci a správu plánovaná nová efektivnější technologie pro aktualizaci a správu 
dat ZABAGED dat ZABAGED 

Aktualizace  ZABAGED Aktualizace  ZABAGED 
externími subjektyexterními subjekty

•• VV rámci aktualizace ZABAGED probíhá koordinovaná rámci aktualizace ZABAGED probíhá koordinovaná 
spolupráce sspolupráce s následujícími organizacemi, zejména za následujícími organizacemi, zejména za 
účelem získání změnových a doplňkových informací od účelem získání změnových a doplňkových informací od 
tě ht s bj ktůtě ht s bj ktůtěchto subjektů:těchto subjektů:

•• VÚV VÚV –– Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

•• AOPK ČR AOPK ČR –– Agentura ochrany přírody a krajiny ČRAgentura ochrany přírody a krajiny ČR

•• TÚDC ČD TÚDC ČD –– Technická ústředna dopravní cesty Technická ústředna dopravní cesty 
Českých drahČeských drah

•• ŘSD ČR ŘSD ČR –– Ředitelství silnic a dálnic České republikyŘeditelství silnic a dálnic České republiky
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ZABAGED a   Mapové službyZABAGED a   Mapové služby

•• zefektivnění poskytování produktů, které spravuje ZÚzefektivnění poskytování produktů, které spravuje ZÚ

•• snaha co nejvíce rozšířit užívání produktů ZÚ snaha co nejvíce rozšířit užívání produktů ZÚ 

•• nové formy poskytování dat nové formy poskytování dat -- mapové službymapové služby

•• zlepšení komunikace se zákazníkyzlepšení komunikace se zákazníky

d í f k á í d (d í f k á í d ( li )li )•• moderní forma poskytování dat (onmoderní forma poskytování dat (on--line)line)

•• vlastní klientský software pro uživatelevlastní klientský software pro uživatele

•• komfortní objednávka dat ZÚ včetně ZBG komfortní objednávka dat ZÚ včetně ZBG 
((ee--shopshop s vysokou užitnou hodnotou pro zákazníky)s vysokou užitnou hodnotou pro zákazníky)

•• GeoPortálGeoPortál ZÚ ZÚ http://geoportal.cuzk.czhttp://geoportal.cuzk.cz

Mapové služby ZÚMapové služby ZÚ

•• technologie MS (OGC WMS, ESRI…)technologie MS (OGC WMS, ESRI…)
•• výhody  výhody  -- (bezešvost, aktuálnost, obsah dat…)(bezešvost, aktuálnost, obsah dat…)
•• nevýhody nevýhody -- ( kapacita připojení….)( kapacita připojení….)

•• zprovoznění zprovoznění onon--line mapových služebline mapových služeb pro pro 
publikování vybraných dat cestou Internetupublikování vybraných dat cestou Internetupublikování vybraných dat cestou Internetu.publikování vybraných dat cestou Internetu.

•• důraz kladen zejména na co nejvyšší důraz kladen zejména na co nejvyšší využitelnostvyužitelnost
poskytovaných mapových služeb ve poskytovaných mapových služeb ve státní správě státní správě 
aa samosprávěsamosprávě, zejména v, zejména v GIS systémech krajských GIS systémech krajských 
úřadů. úřadů. 

•• realizace řešení Intergraph ČR. realizace řešení Intergraph ČR. 

•• Datové sady Datové sady –– výběr z dat spravovaných ZÚ výběr z dat spravovaných ZÚ 
-- vektorové:vektorové: ZABAGEDZABAGED®® (polohopis,výškopis,map. značky a texty)(polohopis,výškopis,map. značky a texty)

-- soubor správních a katastrálních hranic ČRsoubor správních a katastrálních hranic ČR
-- klady mapových listu a čtverců klady mapových listu a čtverců 

-- rastrové:rastrové: OrtofotoOrtofoto ČR ČR --RZM10, RZM50, RMČR500RZM10, RZM50, RMČR500
•• logovaný a zpoplatněný přístup k MSlogovaný a zpoplatněný přístup k MS
•• další rozvoj, další exportní formáty,další formy výdeje datdalší rozvoj, další exportní formáty,další formy výdeje dat

Mapové služby ZÚMapové služby ZÚ
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•• 1.2.2005 1.2.2005 --„Obchodní modul“ zpřístupněn veřejnosti „Obchodní modul“ zpřístupněn veřejnosti 

•• 1.2.2005 1.2.2005 --mapové služby zpřístupněny v rámcimapové služby zpřístupněny v rámci
testovacího provozutestovacího provozu

•• 2.Q. 2005 2.Q. 2005 --plný provoz plný provoz -- mapové služby zpřístupněny veřejnostimapové služby zpřístupněny veřejnosti

•• vlastní „tenký“ klientský software pro uživatele WMS služeb ZÚvlastní „tenký“ klientský software pro uživatele WMS služeb ZÚ

•• možnost připojení „silným“ klientem ke službám dle specifikací OGC možnost připojení „silným“ klientem ke službám dle specifikací OGC 
WMS 1.1 a ESRI IMS.WMS 1.1 a ESRI IMS.
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Použitý zdroj – printscreen - Obchodní modul ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - Obchodní modul ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - Obchodní modul ZÚ
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Použitý zdroj – printscreen - Obchodní modul ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ
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Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ
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Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ

Použitý zdroj – printscreen - GeoProhlížečl ZÚ

Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne 
29.04.2004 a 29.04.2004 a 

Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK 
č.31/1995 Sb.č.31/1995 Sb.

•• Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví    se měníZákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví    se mění
zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu je i tvorba a vedení zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu je i tvorba a vedení 
databáze geografických dat ČR ,která je vedena správcem jako součástdatabáze geografických dat ČR ,která je vedena správcem jako součást
Informačního Systému Veřejné Správy a obsahuje Informačního Systému Veřejné Správy a obsahuje 

* sídelní,hospodářské a kulturní objekty* sídelní,hospodářské a kulturní objekty
* komunikace* komunikace
* rozvodné sítě a * rozvodné sítě a produktovodyproduktovody
* vodstvo* vodstvo
* územní jednotky a chráněná území* územní jednotky a chráněná území
* vegetace a povrch* vegetace a povrch
* terénní reliéf* terénní reliéf
* geodetické body* geodetické body
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Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne 29.04.2004 a Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne 29.04.2004 a 
Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.

Data jsou užívána jako základní,užívat a rozšiřovat Data jsou užívána jako základní,užívat a rozšiřovat 
lze pouze se souhlasem správce databázelze pouze se souhlasem správce databáze

Vyžadovat data je správce oprávněnVyžadovat data je správce oprávněn

Ž ČŽ Č--Od Od MŽP ČRMŽP ČR identifikátory vodních toků,povodí a rozvodnicidentifikátory vodních toků,povodí a rozvodnic

--Od Od MŽP ČRMŽP ČR identifikátory zvláště chráněných území identifikátory zvláště chráněných území 
dobývacích prostorů včetně vymezenídobývacích prostorů včetně vymezení

--Od Od MD ČRMD ČR data o dálniční sil., drážní a letištní sítidata o dálniční sil., drážní a letištní síti

--Od Od Statistického úřaduStatistického úřadu kódy územních jednotekkódy územních jednotek

Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne 29.04.2004 a Zákon č. 319/2004 Sb. ze dne 29.04.2004 a 
Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.Vyhláška č.92/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.

•• Data databáze jsou Data databáze jsou závazná závazná pro M= 1:10 000 a pro M= 1:10 000 a 
menším a podkladem pro tvorbu IS veřejné správymenším a podkladem pro tvorbu IS veřejné správy

•• Správce databáze je oprávněn vyžadovat data odSprávce databáze je oprávněn vyžadovat data odSprávce databáze je oprávněn vyžadovat data  od Správce databáze je oprávněn vyžadovat data  od 
správců kteří tato data spravují bezplatněsprávců kteří tato data spravují bezplatně

•• Data jsou bezplatně poskytována Data jsou bezplatně poskytována 

* správním úřadům* správním úřadům

* soudům* soudům

* orgánům veřejné správy* orgánům veřejné správy

Zákon Zákon nabýlnabýl účinnosti dnem 1. ledna 2005účinnosti dnem 1. ledna 2005

Digitální Státní mapa 1:5 000Digitální Státní mapa 1:5 000
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Státní mapa 1:5 000Státní mapa 1:5 000

•• Státní mapové dílo = 16 256 map. listůStátní mapové dílo = 16 256 map. listů

•• Souřadnicový systém JTSKSouřadnicový systém JTSK

•• Výškový systém baltský Výškový systém baltský -- po vyrovnánípo vyrovnání

•• Digitální forma mapy v jednotném formátu dat pro celou Digitální forma mapy v jednotném formátu dat pro celou g py j pg py j p
Českou republikuČeskou republiku

•• Periodická aktualizace datových sadPeriodická aktualizace datových sad

•• Jednotná dosažitelná kvalita datJednotná dosažitelná kvalita dat

Legislativní základ pro tvorbuLegislativní základ pro tvorbu

•• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů předpisů 

•• Zákon č. 200/1994 Sb., v aktuálním znění o Zákon č. 200/1994 Sb., v aktuálním znění o st.m.dst.m.d..

Ná d b b á í 1 5000 dNá d b b á í 1 5000 d•• Návod pro tvorbu a obnovu státní mapy 1:5000 ze dne Návod pro tvorbu a obnovu státní mapy 1:5000 ze dne 
28.2.2001 č.j.94/200128.2.2001 č.j.94/2001--22 ve znění dodatku č.1 ze dne 22 ve znění dodatku č.1 ze dne 
12.9.2002, č.j.4163/200212.9.2002, č.j.4163/2002--2222

•• ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značkyČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

Zpracování mapy 1:5 000 (SM 5)Zpracování mapy 1:5 000 (SM 5)

•• V digitální formě zpracovávána od roku 2001V digitální formě zpracovávána od roku 2001

•• Stav SM 5 k 28.2.2005: cca 16 % ML ČRStav SM 5 k 28.2.2005: cca 16 % ML ČR

•• Stav SM 5 R k 28.2.2005: cca 45 % MLStav SM 5 R k 28.2.2005: cca 45 % ML

Zb t k tá jí í SMO 5Zb t k tá jí í SMO 5•• Zbytek stávající SMO 5Zbytek stávající SMO 5

•• K dispozici jsou barevné K dispozici jsou barevné ortofotomapyortofotomapy,  v průběhu roku ,  v průběhu roku 
v celé ČRv celé ČR
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MicroGEOSMicroGEOS SM 5 SM 5 -- VUGTKVUGTK

•• Aplikační nadstavba produktů Aplikační nadstavba produktů BentleyBentley

•• Moduly programované v MDL jazyceModuly programované v MDL jazyce

•• Usnadnění tvorby SM 5Usnadnění tvorby SM 5

•• Transformace, vkládání čárového kódu, mim. údajů, Transformace, vkládání čárového kódu, mim. údajů, 
klad ML, hromadné změny polohopisu, kontrolní klad ML, hromadné změny polohopisu, kontrolní 
funkce, manažeryfunkce, manažery

Obsah Státní mapy 1:5000Obsah Státní mapy 1:5000

•• SM 5 se zpracovává od roku 2001 a spolu se SM 5 R SM 5 se zpracovává od roku 2001 a spolu se SM 5 R 
postupně nahrazuje stávající analogovou SMO 5postupně nahrazuje stávající analogovou SMO 5

•• Je složena Je složena ze tří složek:ze tří složek:

–– Katastrální složkaKatastrální složka

–– Výškopisná složkaVýškopisná složka

–– Topografická složkaTopografická složka

•• SM 5 dále doplňují SM 5 dále doplňují mimorámovémimorámové údajeúdaje

MicroGEOS SM 5MicroGEOS SM 5

Tvorba Tvorba SM 5SM 5

Jako digitální a vektorová je vytvářena od roku 2001  a obsahuje Jako digitální a vektorová je vytvářena od roku 2001  a obsahuje 
složky katastrální, výškopisnou, topografickou  a složky katastrální, výškopisnou, topografickou  a mimorámovémimorámové údaje.údaje.
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Obsah katastrální složky SM 5Obsah katastrální složky SM 5

•• Body ZPBP a Body ZPBP a ZhBZhB, body VBP, body VBP

•• Katastrální území, chráněná území a ochranná Katastrální území, chráněná území a ochranná 
pásma, značky druhů pozemků a značky staveních pásma, značky druhů pozemků a značky staveních 
objektůobjektů

D lší k l h i d éD lší k l h i d é §§ 5 d 25 d 2•• Další prvky polohopisu uvedené v Další prvky polohopisu uvedené v §§ 5 odst. 2 5 odst. 2 
vyhlášky a obsažené v katastrální mapěvyhlášky a obsažené v katastrální mapě

•• PopisPopis

Ukázka katastrální složky SM 5Ukázka katastrální složky SM 5

Použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.

Obsah výškopisné složky SM 5Obsah výškopisné složky SM 5

•• Vrstevnicový 2D soubor s intervalem vrstevnic 1 Vrstevnicový 2D soubor s intervalem vrstevnic 1 
nebo 2 nebo 5 mnebo 2 nebo 5 m

•• Výškové kóty a kótované bodyVýškové kóty a kótované body
•• Značky terénních stupňů roklí výmolů skalníchZnačky terénních stupňů roklí výmolů skalních•• Značky terénních stupňů, roklí, výmolů, skalních Značky terénních stupňů, roklí, výmolů, skalních 

útvarů, osamělých balvanů a skal, skupin balvanů, útvarů, osamělých balvanů a skal, skupin balvanů, 
řady nahromaděných kamenů a vstupů do jeskynířady nahromaděných kamenů a vstupů do jeskyní
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Ukázka výškopisné složky SM 5Ukázka výškopisné složky SM 5

Použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.

Obsah složky topografické mapy SM 5Obsah složky topografické mapy SM 5

Obsahem složky topografické je Obsahem složky topografické je digitální digitální 
ortofotomapaortofotomapa::

–– Barevná nebo černobíláBarevná nebo černobílá

–– Hustota rastrových dat minimálně 1200 dpiHustota rastrových dat minimálně 1200 dpiý pý p

–– Garantovaná tříletá aktualizace datGarantovaná tříletá aktualizace dat

Ukázka topografické složky SM 5Ukázka topografické složky SM 5

Použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.
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Tvorba souboru Tvorba souboru mimorámovýchmimorámových údajůúdajů

Mimorámové údajeMimorámové údaje
Funkce VÚGTK doplní parametry mapy (metadata):Funkce VÚGTK doplní parametry mapy (metadata):

jména obce,  rok a název  ML, nastavení intervalu vrstevnic, jména obce,  rok a název  ML, nastavení intervalu vrstevnic, 
jména sousedních  ML, rok aktualizace katastrální mapy, stav jména sousedních  ML, rok aktualizace katastrální mapy, stav j pyj py
ZABAGEDZABAGED®® k roku, stav ortofotomapy k roku, rok aktualizace k roku, stav ortofotomapy k roku, rok aktualizace 
hranic,    katastrálních území, jména sousedních katastrálních hranic,    katastrálních území, jména sousedních katastrálních 
území a imprimatur SM 5území a imprimatur SM 5

Mimorámové údaje SM 5Mimorámové údaje SM 5

Použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.

Ukázka katastrální a výškopisné složky SM 5Ukázka katastrální a výškopisné složky SM 5

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor
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Dostupnost ML SM 5Dostupnost ML SM 5

Grafické soubory jednotlivých složek SM 5 a Grafické soubory jednotlivých složek SM 5 a 
grafický soubor grafický soubor mimorámovýchmimorámových údajů se archivují údajů se archivují 
na záznamových médiích na katastrálních úřadech na záznamových médiích na katastrálních úřadech 
(KÚ) ve formě datových souborů(KÚ) ve formě datových souborů
Označení souborů vychází ze zkratek názvů Státní Označení souborů vychází ze zkratek názvů Státní yy
mapy 1:50 000 a přípon podle *.mapy 1:50 000 a přípon podle *.dgndgn výkresu Státní výkresu Státní 
mapy (např. Prah88.dgk mapy (např. Prah88.dgk –– katastrální složka ~ *.katastrální složka ~ *.dgvdgv, , 
*.*.tifftiff, *., *.sidsid, *., *.dgmdgm))

Označení souborů SM 5Označení souborů SM 5

Označení souborů vychází ze zkratek názvů Označení souborů vychází ze zkratek názvů 
státní mapy 1: 50 000 a přípon DGK,DGV,DGM  státní mapy 1: 50 000 a přípon DGK,DGV,DGM  
např. Prah88.dgknapř. Prah88.dgk

Použitý zdroj – klad listů - ZÚ

Topografická složkaTopografická složka

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor
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Výškopisná složkaVýškopisná složka

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor

Katastrální složkaKatastrální složka

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor

Kompletní SM 5Kompletní SM 5

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor
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Tiskové výstupy SM 5Tiskové výstupy SM 5

Použitý zdroj – print screen mapové kompozice - autor

ReferenceReference

•• Základní informace Základní informace –– webové stránky ČÚZK:webové stránky ČÚZK:

http://www.http://www.cuzk.czcuzk.cz

http://www.http://www.cuzk.czcuzk.cz/Dokument./Dokument.aspxaspx?TYPPRAC=C?TYPPRAC=C
UZK&PRARESKODUZK&PRARESKOD

S á k d ži lůS á k d ži lů VÚGTKVÚGTK•• Stránky podpory uživatelů Stránky podpory uživatelů –– VÚGTKVÚGTK

http://www.http://www.vugtk.czvugtk.cz/~/~microgeosmicrogeos//

MetainformačníMetainformační systém systém 
prostorových datprostorových datp ýp ý
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Potřeba metadatPotřeba metadat
Metadata lze definovat jako množinu informací popisujících daná
data.

Jde o data popisující obsah, reprezentaci, geografický a časový
rozsah, prostorové reference, jakost a správu sady geografických
dat.

Umožňují integrovat geodata z různých datových sad a zdrojů
(organizací, segmentů veřejné správy apod.). Jde o jeden z hlavních
principů a požadavků na interoperabilitu dat informačních systémů
(především charakteru SDI - Spatial Data Infrastructure) ).

Pro správu metadat se používá  metainformační systém,

tj.aplikace pro práci s metadaty a vyřizování požadavků kladených 
na tuto službu.  

MeteinformačníMeteinformační systémsystém

SystémovéSystémové operaceoperace nadnad (s)(s) metadatymetadaty:

Identifikace metadat (schopnost zpracovat neomezené
množství metadat)

Verifikace metadat (ověření správnosti otestováním)Verifikace metadat (ověření správnosti otestováním)

Interpretace metadat (zpracování obsahu metadat,
validita)

Distribuce metadat (prezentace ve vhodné formě
uživatelům)

Katalogová službaKatalogová služba

KatalogováKatalogová službaslužba je webovou službou umožňující
sdílet a dotazovat metadata mezi jednotlivými
katalogy v rámci internetu. Měla by umožňovat
kaskádování, takže je umožněno vyhledávání např.
v celé SDI (Spatial Data Infrastructure) pomocí
hierarchicky uspořádané sítě katalogů.
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Katalogová službaKatalogová služba
Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.

Použitý zdroj – Popis katalogových služeb

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o vybudování geoinformační infrastruktury ve Společenství 

(INSPIRE)

•• Data pořizována pouze jednouData pořizována pouze jednou

–– vedení a aktualizace dat vedení a aktualizace dat u zdrojeu zdroje

•• Možnost bezešvé kombinace datMožnost bezešvé kombinace dat

–– sdílení datsdílení dat mezi aplikacemimezi aplikacemi

•• Geografická data k dispoziciGeografická data k dispozici

–– pro široké použití včetně dotazů pro široké použití včetně dotazů přes více systémůpřes více systémů

–– pochopitelná a interpretovatelnápochopitelná a interpretovatelná

•• Volně dostupná metadataVolně dostupná metadata

–– informace o dostupnosti, přesnosti, informace o dostupnosti, přesnosti, objektivitě…objektivitě…

Obsah informací v metadatechObsah informací v metadatech

Metadata zahrnují informace o :
• a) souladu souborů prostorových dat s prováděcími 

pravidly - standardizace
• b) podmínkách pro přístup k souborům a službám 

prostorových dat a jejich používání a popřípadě o p ý j j p p p p
odpovídajících poplatcích;

• c) jakosti prostorových dat, včetně informací o tom, zda 
jsou ověřená;

• d) orgánech veřejné moci, které jsou pověřeny 
vypracováním, řízením, aktualizací a distribucí souborů a 
služeb prostorových dat;

• e) omezeních přístupu veřejnosti a o důvodech takového 
omezení 
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Metadata prostorových datMetadata prostorových dat
Normou pro metadata geodat je ISO 19115. Evropská 
normalizační komise (CEN) se rozhodla adoptovat normy 
ISO. 

Norma ISO 19115 je velmi rozsáhlá a složitá, definuje
základní množinu „CORE“ elementů pro základní popis
dat:dat:

 Název datové sady , Datum vzniku datové sady, Zodpovědná strana
Geografický rozsah datové sady, Jazyk datové sady, Znaková sada

Zatřídění do základních kategorií, Prostorové rozlišení, Abstrakt
(výtah)

Formát distribuce, Další informace o rozsahu dat,
Typ prostorové reprezentace
Referenční systém, Historie vzniku (rodokmen), On-line přístup
Identifikátor záznamu metadat, Jméno a verze standardu metadat
Jazyk a znaková sada metada, Kontaktní místo
Datum vzniku metadat

MetadataMetadata o katastrálních územícho katastrálních územích

1.1. Řešení Řešení splňujesplňuje „SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU „SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY o vybudování A RADY o vybudování geoinformačnígeoinformační infrastruktury ve Společenství infrastruktury ve Společenství 
(INSPIRE)(INSPIRE)
2.2. MetadataMetadata jsou pořizována jsou pořizována pouze jednoupouze jednou a aktualizována a aktualizována 
zdrojovým  „tvůrcem“ zdrojovým  „tvůrcem“ geodatgeodat v dálkovém přístupuv dálkovém přístupu
3.3. Otevřený systémOtevřený systém založený na WMS službách a doporučeníchzaložený na WMS službách a doporučeních3.3. Otevřený systémOtevřený systém založený na WMS službách a doporučeních založený na WMS službách a doporučeních 
INSPIRE, dle specifikace  OGC konsorcia umožňuje  bezešvé INSPIRE, dle specifikace  OGC konsorcia umožňuje  bezešvé 
kombinace kombinace metadatmetadat a sdílení  mezi různými zdroji a aplikacemia sdílení  mezi různými zdroji a aplikacemi
4.4. Volně dostupná služba o Volně dostupná služba o metadatechmetadatech a objektivně a objektivně verifikovanáverifikovaná
vědeckovědecko--výzkumnou institucívýzkumnou institucí
5.5. MetadataMetadata jsou obsahově založena na jsou obsahově založena na standardechstandardech ISO 19115 a ISO 19115 a 
19136 a jsou koncipována jako otevřené řešení  prostorově 19136 a jsou koncipována jako otevřené řešení  prostorově 
indexované ( umožňuje dotazy z indexované ( umožňuje dotazy z grafiky do DB přes celé územígrafiky do DB přes celé území))
6.6. MetadataMetadata o kat. územích mají připraven interface přímo do ISKN o kat. územích mají připraven interface přímo do ISKN 
a mohou a mohou komunikovatkomunikovat na stejném principu i s „Portálem ZÚ“ apod.na stejném principu i s „Portálem ZÚ“ apod.

Metadata o katastrálních Metadata o katastrálních 
územíchúzemích

Použitý zdroj –Metadata o KÚ – VÚGTK, v.v.i.
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Metadata o katastrálních Metadata o katastrálních 
územíchúzemích

Použitý zdroj –Metadata o KÚ – VÚGTK, v.v.i.

Metadata o katastrálních Metadata o katastrálních 
územíchúzemích

Použitý zdroj –Metadata o KÚ – VÚGTK, v.v.i.

Metadata o katastrálních Metadata o katastrálních 
územíchúzemích

Použitý zdroj –Metadata o KÚ – VÚGTK, v.v.i.
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Mapová díla pro územní plány a Mapová díla pro územní plány a 
úloha úloha metainformačníchmetainformačních systémůsystémů

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


