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Jak formálně zapsat, že řeky mají být 

znázorněny modrou linií o šířce 0,5mm? 

 

Symbology Encoding v1.1 

Popis kartografické symboliky 

Symbology Encoding v1.1 

oDefinuje formální způsob popisu 

kartografické symboliky 

oOpen Geospatial Consortium  

o v1.1 v roce 2006, původ v roce 2002 

 

Datové specifikace INSPIRE využívají 

Symbology Encoding k formálnímu popisu 

kartografické symboliky 

Symbology Encoding (SE) 

Kromě SE se v návaznosti na kartografickou 

symboliku v datových specifikacích objevují i 

oStyled Layer Descriptor (SLD) v1.1 
• Definuje návaznost SE na Prohlížecí služby 

(WMS) 

oFilter Encoding v1.1 
• Umožňuje vybírat objekty na základě hodnot 

jejich atributů a základní operace s hodnotami 

atributů 

INSPIRE a kartografická symbolika 

34 témat ve 34 datových specifikacích 

Příloha I: 9 témat 

o Finální verze zveřejněné v květnu 2010 

Příloha II: 4 témata 

oDrafty zveřejněné v červenci 2012 

Příloha III: 17 témat 

oDrafty zveřejněné v dubnu a červenci 2012 

 

 

INSPIRE: Témata prostorových dat 

 

Některé specifikace ji obsahují, jiné nikoliv 

o Souřadnicové referenční systémy  NE 

o Systémy geografických souřadných sítí  NE 

o Zeměpisná jména  ANO 

o Územní správní jednotky  ANO 

o Adresy  ANO (jen slovní popis) 

o Parcely ANO 

o Dopravní sítě  ANO 

o Vodstvo  ANO 

o Chráněná území  ANO 

 

 

 

 

 

Příloha I a kartografická symbolika Přílohy II a III 

Drafty obsahují formální popis 

kartografické symboliky jen výjimečně 

(např. Budovy) 

 

Většina se omezuje pouze na grafické 

příklady nebo informace typu „To Do“ 
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Kartografická symbolika 

tématu Vodstvo 

Kapitola 11 „Vyobrazení“ 

o Typy vrstev 

o Výchozí styl 

oDalší styly 

oUspořádání vrstev 

oUkázka symboliky 

 

 

Vodstvo: Úvod kapitoly 11 

 

 

 

 

sld => Styled Layer Descriptor 

se => Symbology Encoding 

ogc => Filter Encoding 

 

Vodstvo 11.1: Typy vrstev 

 
Vztah vrstev a typů prostorových objektů 

Vodstvo 11.2: Výchozí styl 

Vodstvo 11.2: Výchozí styl 

??? 

Vodstvo 11.2: Výchozí styl 
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Vodstvo 11.2: Výchozí styl SE: typy symbolizérů 

PointSymbolizer 

LineSymbolizer 

PolygonSymbolizer 

 

TextSymbolizer 

RasterSymbolizer 

Vodstvo 11.3 a 11.5 

11.3 Další styly 

 

 

 

11.5 Příklady symboliky 

Kartografická vizualizace „data => mapa“ 

Formální popis kartografické symboliky 

Symbology Encoding 

Popis kartografické symboliky v 

datových specifikacích INSPIRE 

 

Shrnutí 

Symbology Encoding 

oMapy ze dvou různých služeb dodržujících tu 

samou SE symboliku se budou velmi 

pravděpodobně lišit! 

• Popisky, vyhlazení hran, odsazení, … 

oObecně je to tím, že SE má je omezený počet 

vyjadřovacích prostředků a nedokáže popsat 

všechny aspekty kartografické symboliky. 

Závěrem 

Díky za pozornost! 
 

Jiří Kozel 

 

 
Inspirujme se, 28. 11. 2012 



4.12.2012 

5 

8. Zaškrtnete datové specifikace, ve 

kterých jsou definována pravidla 

kartografické vizualizace. 

 

      Vodstvo 
  

      Územní správní jednotky 
 

      Souřadnicové referenční systémy 

Výsledky testu 

8. Zaškrtnete datové specifikace, ve 

kterých jsou definována pravidla 

kartografické vizualizace. 

 

      Vodstvo 
  

      Územní správní jednotky 
 

      Souřadnicové referenční systémy 

Výsledky testu 

9. Vyberte specifikaci, která definuje popis 

kartografické symboliky. 

 

      Styled Layer Descriptor v1.1 
  

      Symbology Encoding v1.1 
 

      Web Map Service v1.1.1 

Výsledky testu 

9. Vyberte specifikaci, která definuje popis 

kartografické symboliky. 

 

      Styled Layer Descriptor v1.1 
  

      Symbology Encoding v1.1 
 

      Web Map Service v1.1.1 

Výsledky testu 

10. Kolik typů prostorových objektů (tříd) 

obsahuje libovolná vrstva prohlížecí 

služby INSPIRE? 

 

      0 
  

      1 
 

      1 nebo více 

Výsledky testu 

10. Kolik typů prostorových objektů (tříd) 

obsahuje libovolná vrstva prohlížecí 

služby INSPIRE? 

 

      0 
  

      1 
 

      1 nebo více 

Výsledky testu 


