
5.12.2012

1

Historie vzniku 
geoinforma�ních infrastruktur 

a úvod do problematiky 
sm�rnice INSPIRE

Petr Kubí�ek, MU
Olomouc, 5. 12. 2012

geotym.geogr.muni.cz

�Geografické informa�ní systémy (GIS) –

technologický základ

�Formáty – SHP, DGN, DXF – SDTS

�Internet – klient x server architektura

Geoinforma�ní infrastruktury (?)

�Nejen technologie, ale také ostatní sou�ásti 

systému, jakými jsou organiza�ní, datové a 

politické aspekty.

�GII, SDI, prostorové datové infrastruktury.

�Clinton (1994):

„Národní geoinforma�ní infrastruktura (NGII) 

zahrnuje technologii, pravidla, standardy a lidské 

zdroje nezbytné pro sb�r, zpracování, ukládání, 

ší�ení a zlepšení využití geoinformací“ 

Vznik GII

�Evropská geoinforma�ní infrastruktura:

„Evropský politický rámec vytvá�ející nezbytné 

podmínky pro dosažení cíl�. Zahrnuje všechny 

na�ízení, regulativy, pobídky a struktury 

vytvo�ené jak na úrovni EU institucí, tak na 

úrovni stát�“ (Evropská komise, 1995).

P�ekážky organiza�ního a politického charakteru 

(!).

Evropský rámec GII2000
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„Národní geoinforma�ní infrastruktura �eské republiky 

- Program rozvoje v letech 2001 – 2005“ 

(NEMOFORUM), NGII byla popsána jako: 

„Soubor vzájemn� provázaných podmínek, které v 

prost�edí �R umož�ují zajistit a zp�ístupnit co 

nejv�tšímu okruhu uživatel� širokou škálu 

geoinformací uživatelsky vhodnou formou p�i plném 

využití potenciálu moderních (geo)informa�ních a 

komunika�ních technologií“ .

Národní geoinforma�ní 
infrastruktura

Ekonomická hodnota informací ve ve�ejném sektoru je 
zna�ná!!
Jejich využití je atraktivní pro soukromý sektor, protože 
vysoké fixní výdaje na jejich po�ízení již uhradil ve�ejný 
sektor!

Tradi�ní pohled na informa�ní trh

Pro� INSPIRE?

Environmentální požadavky
• Pot�eba lepších informací pro 

podporu environmentální politiky

• Zlepšení existujících informa�ních 
tok�

• Sdílení informací

EC Proposal for a Directive 
establishing an infrastructure 
for spatial information in the 

Community – INSPIRE

Situace v Evrop�
• Nedostate�ná p�eshrani�ní 

koordinace/ koordinace mezi 
r�znými úrovn�mi v rámci stát�

• Nedostatek standard�

• Data špatn� využitelná

Data o životním prost�edí
• 90% dat je prostorové povahy

Historie INSPIRE

�zá�í 2001: první sch�zka expertní skupiny 

INSPIRE (E-ESDI)

�prosinec 2001: ESDI Organisation and E-ESDI 

Action Plan

o 6 základních princip� Evropské prostorové datové 

infrastruktury = základní principy INSPIRE: 

Principy INSPIRE

1. Data by m�la být sbírána a vytvá�ena 
jednou a spravována na takové úrovni, kde 

se tomu tak d�je nejefektivn�ji.

Principy INSPIRE

2. M�lo by být možné bezešv� kombinovat 
prostorová data z r�zných zdroj� a sdílet je 

mezi mnoha uživateli a aplikacemi.



5.12.2012

3

Harmonizace dat – datové specifikace

Principy INSPIRE

3. Informace shromaž�ované na jedné úrovni 

by m�lo být možné sdílet s rozmanitými 
úrovn�mi; podrobné informace pro podrobné 

studie, obecné informace pro strategické 

ú�ely. 

4. M�lo by být snadn�jší vyhledávat dostupná 

prostorová data, vyhodnotit vhodnost jejich 

využití pro daný ú�el a zjistit, za jakých 

podmínek je možné tato data využít.

Principy INSPIRE
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Principy INSPIRE

5. Geografické informace pot�ebné pro dobré 

vládnutí na všech úrovních by m�ly být 

hojn� využívány a poskytovány za 

podmínek, které nebudou omezovat jejich 

extenzivní využití. 

Principy INSPIRE

6. Geografická data by m�la být snadno 

pochopitelná a interpretovatelná, 

vizualizovaná v rámci vhodného kontextu 

vybraného uživatelsky p�ív�tivým zp�sobem. 

MAPOVÁNÍ

PROSTOROVÉ 
ANALÝZY A 
MODELOVÁNÍ

SM�RNICE O 
VODÁCH

Transpozice INSPIRE

� „Sm�rnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES 

o z�ízení Infrastruktury pro prostorové informace v 

Evropském spole�enství“ (Sm�rnice INSPIRE) 
vstoupila v platnost dne 15. kv�tna 2007.

� Sm�rnice je v �eské Republice transponována 

novelou Zákona �. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prost�edí, která vyšla jako 

„ZÁKON �. 380/2009“, a dále „Vyhláškou �. 
103/2010 Sb.“

� 30.4.2010  oficiální datum dokon�ení transpozice.

INSPIRE jako systém systém�!

• ESDI = � NSDI 

• EU / Národní geoportály

Infrastruktura INSPIRE:

Soubory prostorových dat
Metadata

Sí�ové služby
Sdílení dat

Monitoring a reporting
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3D modelování m�st s využitím 
geoinforma�ních standard�

Lukáš HERMAN

Geografický ústav P�F MU Brno

3D modelování m�st

• Úvod do problematiky

• CityGML

• Historie a vývoj

• P�ehled základních princip�

• Rozší�ení a využití

• Aktuální trendy 

• Datové specifikace INSPIRE

• Webové služby pro 3D data

• Praktické ukázky

Co si p�edstavíte pod termínem
„3D model m�sta“ ???

Russnák, J. (2012): 3D model areálu P�írodov�decké fakulty Masarykovy univerzity [dipl. práce] 

Standard CityGML

• CityGML – jazyk pro 3D modelování m�st, založený na

GML (Geography Markup Language) 3.1.1 a ISO

standardech

• 2002 – vývoj za�íná v SIG 3D

• 2006 – za�alo se diskutovat i v OGC

• �íjen 2008 – CityGML 1.0 se stává standardem OGC

• Zá�í / �íjen 2011 – vrcholí p�ípravy nove verze

• Duben 2012 – OGC schválilo standart CityGML 2.0

Sémantické modelování

• Datový model je složen ze sémantických t�íd a každé z 

nich je p�i�azena jedna, �i více t�íd geometrických

Využití ?

Víceúrov�ová reprezentace

• P�t úrovní detailu (Level of Detail - LoD)

• Podrobnost se zvyšuje od 2,5D modelu v LoD0 až po 

model budov v�etn� interiér� v LoD4

• Se zvyšující se LoD roste po�et a složitost 

geometrických prvk� a m�ní se i sémantický obsah

LOD 1 LOD 2 LOD 3 LOD 4
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Sémantický (tematický) model

• Modely terénu

• Budovy

• Hydrografie

• Land use

• Vegetace

• Dopravní objekty

• M�stský mobiliá�

• ve verzi 2.0 navíc

• Mosty

• Tunely

Modely terénu

• GRID (Raster Relief)

• TIN (TIN Relief)

• Linie (Breakline Relief)

• Body (MassPointRelief)

• TIC – Terrein Intersection Curve

• extent of validity 

Budovy

• Nepropracovan�jší 

sémantický model

• External Reference

Mosty a tunely

• Nové t�ídy v CityGML 2.0

• Sémantika je odvozená z t�ídy 

Budovy

Topologie

• Prostorový vztah objekt� (nap�. dotýkají se …)

• Topologie je v CityGML definováno odlišn� než v GML –

použít je XLink (XML Linking Language)

• Spole�ná �ást 2 prvk�, které mají topologický vztah, je 

definována jednou (v rámci jedné budovy) a ze sousední je 

na ni odkazováno

Textury

• Objekty mohou mít vhled definovaný rastrovými texturami

• Pro r�zné úrovn� detail� mohou být použity odlišné textury

• Pro jeden objekt m�že existovat více variant textur
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Materiály

• Objekty mohou mít vhled definovaný také zadáním 

„materiálu“ (tedy sv�telného chování objektu, de facto 

barvami)

• Definice materiál� je p�evzata z formát� COLLADA a X3D

Dotazy ?

Rozší�ení a využití CityGML I.

• Realizováno pomocí tzv. ADE (Application Domain

Extension) – rozší�ení zadané XSD šablonou

• FM (Facility Management) a BIM (Building Information

Modeling)

• Navigace robot� v interiérech

• Památková pé�e

Rozší�ení a využití CityGML II.

• 3D katastr nemovitostí

• Hlukové mapování

• Navigace lodí v p�ístavech

Rozší�ení a využití CityGML III.

• Vizualizace dat o povodních

• Energetická ú�innost / náro�nost budov

• „Solarní katastr“

Aktuální trendy I.

• Automatizovaná tvorba 3D model� – kontrola „správnosti“ 

geometrie – d�ležitá úprava p�ed dalšími analýzami

• Tvorba konzistentních (vzájemn� srovnatelných) model� –

nap�. ur�itý objekt, v ur�itém LOD � konkrétní geometrie
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Aktuální trendy II.

• Integrace s dalšími standardy OGC

Webové služby pro 3D data I.

• WFS (Web Feature Service) – vrací (City)GML = „surová“ 

data se všemi atributy a sémantikou

• W3DS (Web 3D Service) – vrací 3D grafiku (X3D, KML) = 

geometrická data bez sémantiky a atribut�

• WPVS (Web Perspective View Service) – vrací „pohledy“ na 

3D scénu = rastrová obrázky, ekvivalent WMS

Webové služby pro 3D data II. Klientské aplikace pro 3D data

• Tenké klienty x tlusté klienty

• Flash 11, Silverlight 3

• JavaScript, HTML 5, WebGL

• X3DOM

3D a INSPIRE datové specifikace

• 3D varianta ETRS89 (X, Y, Z nebo B, L, HELIPS)

• 2D ETRS89 + EVRS (European Vertical Reference System)

• Téma prostorových dat Budovy (Buildings)

• Téma prostorových dat Nadmo�ská výška (Elevation)

EVRS x národní výškové systémy

Budovy I.

• Téma prostorových dat Budovy (v III. p�íloze)

• Nepopisuje jen samotné budovy, ale i další objekty

antropogenního p�vodu (nap�. hlukové bariéry)

• Z datového modelu CityGML 1.0 byla použita jen �ást

popisující budovy

• Krom� �ásti CityGML byly p�i návrhu použity standard ISO

19152 = datový model LADM (Land Administration

Domain Model) a pro n�které �íselníky je �áste�n� použita

klasifikace Eurostatu
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Budovy II.

Jednoduší sémantické 
informace

Bohaté sémantické 
informace

2D 
geometrie

Základní 2D profil Rozší�ený 2D profil

3D 
geometrie

Základní 3D profil Rozší�ený 3D profil

Sémantické t�ídy

Sémantické t�ídyN�kolik sémantických t�íd

N�kolik sémantických t�íd

Geometrie Geometrie Vizualizace

Dotazy ?

Odkazy a ukázky …

• www.citygml.org

• www.citygmlwiki.org

• http://dijon.tourisme-3d.com/dijon-3d/dijon3d.xhtml


