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KARTOGRAFICKÉ KARTOGRAFICKÉ 
ASPEKTY V INSPIREASPEKTY V INSPIRE

Tomáš ŘEZNÍK

Hlavní smysl kartografických pravidel Hlavní smysl kartografických pravidel 
INSPIREINSPIRE

�Není závazná pro všechny INSPIRE témata 
prostorových dat (nap ř. není u 
sou řadnicových referen čních systém ů)

�Dnes propracováno pro:
o Administrativní jednotky
o Katastrální parcely
o Geografické názvosloví
o Hydrografii (vodopis)
o Chráněná území
o Dopravní sít ě

Kartografická vizualizace podle Kartografická vizualizace podle 
INSPIREINSPIRE

�Snaha o zapojení d říve definovaných 
způsobů kartografické vizualizace
o jako nap ř. LADM, WFD

� Legislativn ě závazné vytvo ření legendy jak 
pro prostorová data, tak pro služby nad nimi 
založenými

� Není uvažována generalizace v reálném 
čase, jsou proto doporu čeny vícenásobné 
kartografické reprezentace pro jednotlivé 
měřítkové rozsahy

Kartografická vizualizace podle Kartografická vizualizace podle 
INSPIREINSPIRE

�Vychází z existujících specifikací Open 
Geospatial Consortium (OGC), konkrétn ě:
o Web Map Service Implementation Specification 

1.3.0 (WMS)
o Styled Layer Descriptor Implementation 

Specification 1.1 (SLD)
o Symbology Encoding Implementation 

Specification 1.1 (SE)
o Filter Encoding Implementation Specification 1.1 

(FE)

Kartografická vizualizace podle Kartografická vizualizace podle 
INSPIREINSPIRE

Zadávání barev Zadávání barev 
podle INSPIRE podle INSPIRE –– co co 
je modrá?je modrá?

Podle INSPIRE pouze 
#0000FF
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<se:LineSymbolizer>
<se:Geometry>
<ogc:PropertyName>geometry</ogc:PropertyName>
</se:Geometry>
<se:Stroke>
<se:SvgParameter name="stroke">#33CCFF</se:SvgParame ter>
<se:SvgParameter name="stroke-width">4.5</se:SvgPara meter>
</se:Stroke>
</se:LineSymbolizer>
<se:PolygonSymbolizer>
<se:Geometry>
<ogc:PropertyName>geometry</ogc:PropertyName>
</se:Geometry>
<se:Fill>
<se:SvgParameter name="fill">#CCFFFF</se:SvgParamete r>
</se:Fill>
</se:PolygonSymbolizer>
</se:Rule>
<se:FeatureTypeName>PhysicalWaters.StandingWater</s e:FeatureTypeName>
<se:Rule>

Ukázka zápisu v jazyce SLDUkázka zápisu v jazyce SLD

<se:PointSymbolizer>
<se:Geometry>
<ogc:PropertyName>geometry</ogc:PropertyName>
</se:Geometry>
<se:Graphic>
<se:Mark>
<se:WellKnownName>square</se:WellKnownName>
<se:Fill>
<se:SvgParameter name="fill">#FFCC00</se:SvgParamete r>
</se:Fill>
</se:Mark>
<se:Size>
<se:SvgParameter name="size">16</se:SvgParameter>
</se:Size>
</se:Graphic>
</se:PointSymbolizer>

Ukázka zápisu v jazyce SLDUkázka zápisu v jazyce SLD

třída ekvivalent znak vizualizace
(hrani ční) čára výpl ň

barva ší ře
vodní tok
(pro všechna měřítka)

vodní tok (mimoměřítkový
znak)

čárový #33CCFF 1 pixel -

vodní tok plošný - - #CCFFFF

vodní plocha
(pro všechna měřítka)

vodní plocha (mimoměřítkový
znak)

bodový - kruh 6
pixelů v
průměru

#0066FF

vodní plocha stálá plošný - - #CCFFFF
vodní plocha nestálá plošný #33CCFF

přerušovaná
čára
(přerušení
každých 5
pixelů)

1 pixel -

moře / oceán
(pro všechna měřítka)

moře / oceán plošný - - #CCFFFF

stojatá voda antropogenního
původu (pro měřítka větší než 1
: 500 000)

hranice stojaté vody
antropogenního původu

čárový #000000 1 pixel #CCFFFF

hranice pobřeží
(pro všechna měřítka)

hranice pobřeží čárový #666666 2 pixely -

mokřad
(pro všechna měřítka)

mokřad plošný - - #00CCCC

ledovec
(pro všechna měřítka)

ledovec, firn plošný #3333CC 1 pixel #FFFFFF

hranice povodí
(všechna měřítka po zobrazení
celé Evropy)

povodí (bez rozlišení řádu) čárový #0066FF 2 pixely -

Ukázka měřítkových a Ukázka měřítkových a 
mimoměřítkovýchmimoměřítkových znaků znaků 

� Značná pozornost kartografickým aspekt ům
�Otev řené formáty GML a SLD
�Povoleno pouze kódování UTF-8
�Místy k řížící se způsoby kartografického 

vyjád ření
�Barvy exaktn ě definované pomocí 

hexadecimálních kód ů

�Kartografické možnosti nejsou limitovány 
(krom ě výchozích styl ů mohou být další)

�Kartografická pravidla platná od 15. 12. 2010

ZávěremZávěrem
Přehled INSPIRE povinnostíPřehled INSPIRE povinností

15. 5. 2010 První zpráva za rok 2009 (monitoring a reporting)

3. 12. 2010 Metadata dostupná pro přílohy I a II

28. 2. 2011 Reportovací zpráva za rok 2010

9. 5. 2011 Funkční vyhledávací a prohlížecí služby

19. 10. 2011 Přístup k datům a službám (Nařízení Komise č. 
268/2010)

9. 11. 2011 Plně funkční vyhledávací a prohlížecí služby

29. 2. 2012 Reportovací zpráva za rok 2011

?4Q 2012 Funkční služby stahování, transformační

?4Q 2012 Nově vytvářená data Přílohy I v souladu s datovými 
specifikacemi
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Přehled INSPIRE povinnostíPřehled INSPIRE povinností

3. 12. 2013 Metadata Přílohy III v souladu s Prováděcími 
pravidly (Nařízení Komise č. 1205/2008)

?1Q 2015 Nově vytvářená data přílohy II a III v souladu s 
datovými specifikacemi

?2Q2017 Všechna data přílohy I v souladu s datovými 
specifikacemi

30. 5. 2019 Všechna data v souladu s datovými specifikacemi

Test – blok 2

Test – blok 2

Děkujeme za pozornost…

…a Vaši účast …a Vaši účast 

na INSPIRE workshopu.na INSPIRE workshopu.

http://geotym.geogr.muni.cz/http://geotym.geogr.muni.cz/

http://geotym.geogr.muni.cz/moodle/http://geotym.geogr.muni.cz/moodle/


