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Klíčové aktivity

Představení projektu
„Lidský

potenciál pro informační
společnost využívající prostorová
data“

(GEOTÝM)
Brno, 22.10. 2012

01 – Workshopy (3+3):
Organizace:
o Mezinárodní workshop – interní cílová skupina, transfer EU-CZ.
o Národní workshop – externí cílová skupina, šíření znalostí.

02 – Vytváření a elektronické sdílení vzdělávacích a
informačních materiálů (portál, konference):

geotym.geogr.muni.cz
03 – Mobilita mladých vědeckých pracovníků:
Krátkodobé zahraniční pobyty (max. 14 dnů).

Co Vás čeká dnes?

Geoinformační infrastruktury (?)

Historie vzniku geoinformačních infrastruktur a úvod
do problematiky směrnice INSPIRE

Geografické informační systémy (GIS) –
technologický základ

1. Úvod do geoinformačních infrastruktur
(Petr Kubíček)

Formáty – SHP, DGN, DXF – SDTS

2. Historie směrnice INSPIRE – GII na úrovni Evropy
(Eva Mulíčková)

Internet – klient x server architektura

3. Současné problémy budování národní geoinformační
infrastruktury
(Zdeněk Stachoň)

MODEROVANÝ DOTAZNÍK
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Vznik GII

Evropský rámec GII2000

Nejen technologie, ale také ostatní součásti
systému, jakými jsou organizační, datové a
politické aspekty.
GII, SDI, prostorové datové infrastruktury.
Clinton (1994):
„Národní geoinformační infrastruktura (NGII)
zahrnuje technologii, pravidla, standardy a lidské
zdroje nezbytné pro sběr, zpracování, ukládání,
šíření a zlepšení využití geoinformací“

Evropská geoinformační infrastruktura:
„Evropský politický rámec vytvářející nezbytné
podmínky pro dosažení cílů. Zahrnuje všechny
nařízení, regulativy, pobídky a struktury
vytvořené jak na úrovni EU institucí, tak na
úrovni států“ (Evropská komise, 1995).
Překážky organizačního a politického charakteru
(!).

Tradiční pohled na informační trh
Národní geoinformační
infrastruktura
„Národní geoinformační infrastruktura České republiky
- Program rozvoje v letech 2001 – 2005“
(NEMOFORUM), NGII byla popsána jako:
„Soubor vzájemně provázaných podmínek, které v
prostředí ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co
největšímu okruhu uživatelů širokou škálu
geoinformací uživatelsky vhodnou formou při plném
využití potenciálu moderních (geo)informačních a
komunikačních technologií“ .

Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je
značná!!
Jejich využití je atraktivní pro soukromý sektor, protože
vysoké fixní výdaje na jejich pořízení již uhradil veřejný
sektor!

Proč INSPIRE
Zvyšující se počet environmentálních politik, které
mají prostorovou dimenzi
Marine thematic strategy
Proposal for Directive on control of pipelines
Integrated Coastal Zone Management
Water Framework Directive (2000/60/EC)
European Action programme on flood risk management
…

Environmentální požadavky
•

Potřeba lepších informací pro
podporu environmentální politiky
Zlepšení existujících informačních
toků
Sdílení informací

•
•

• Nedostatečná přeshraniční
koordinace/ koordinace mezi
různými úrovněmi v rámci států
• Nedostatek standardů
• Data špatně využitelná

Data o životním prostředí
•

Dřívější přístupy měly limity…
CORINE “Coordination of Information on the Environment” kontrola kvality, přístup k datům, aktualizace, návaznost na
jiná data….

Situace v Evropě

90% dat je prostorové povahy
EC Proposal for a Directive
establishing an infrastructure
for spatial information in the
Community – INSPIRE
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Historie INSPIRE
září 2001: první schůzka expertní skupiny
INSPIRE (E-ESDI)
prosinec 2001: ESDI Organisation and E-ESDI
Action Plan

Principy INSPIRE
1. Data by měla být sbírána a vytvářena
jednou a spravována na takové úrovni, kde
se tomu tak děje nejefektivněji.

o 6 základních principů Evropské prostorové datové
infrastruktury = základní principy INSPIRE:

Principy INSPIRE
2. Mělo by být možné bezešvě kombinovat
prostorová data z různých zdrojů a sdílet je
mezi mnoha uživateli a aplikacemi.

Harmonizace dat – datové specifikace
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Principy INSPIRE
3. Informace shromažďované na jedné úrovni
by mělo být možné sdílet s rozmanitými
úrovněmi; podrobné informace pro podrobné
studie, obecné informace pro strategické
účely.

Principy INSPIRE
4. Mělo by být snadnější vyhledávat dostupná
prostorová data, vyhodnotit vhodnost jejich
využití pro daný účel a zjistit, za jakých
podmínek je možné tato data využít.

Principy INSPIRE

Principy INSPIRE

5. Geografické informace potřebné pro dobré
vládnutí na všech úrovních by měly být
hojně využívány a poskytovány za
podmínek, které nebudou omezovat jejich
extenzivní využití.

6. Geografická data by měla být snadno
pochopitelná a interpretovatelná,
vizualizovaná v rámci vhodného kontextu
vybraného uživatelsky přívětivým způsobem.
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Transpozice INSPIRE
PROSTOROVÉ
ANALÝZY A
MODELOVÁNÍ

MAPOVÁNÍ

SMĚRNICE O
VODÁCH

„Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v
Evropském společenství“ (Směrnice INSPIRE)
vstoupila v platnost dne 15. května 2007.
Směrnice je v České Republice transponována
novelou Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, která vyšla jako
„ZÁKON č. 380/2009“, a dále „Vyhláškou č.
103/2010 Sb.“
30.4.2010 oficiální datum dokončení transpozice.

INSPIRE jako systém systémů!
• ESDI = Σ NSDI
• EU / Národní geoportály
Infrastruktura INSPIRE:
Soubory prostorových dat
Metadata
Síťové služby
Sdílení dat
Monitoring a reporting

INSPIRE
Evropská úroveň
Zaměření na ŽP
V ČR – CENIA, česká informační agentura
životního prostředí
o Národní geoportál INSPIRE
o
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Geoinformace se v České republice
o Užití ve velkém rozsahu,
o podpora rozhodovacích procesů ve veřejné
správě,
o činnost celé řady soukromých subjektů
(investiční společnosti, správci inženýrských
sítí, realitní a projekční kanceláře, obchodní
společnosti aj.).

Proces budování NGI
Budování Národní geoinformační
infrastruktury od konce 90. let,
v rámci Evropské geoinformační
infrastruktury budované EU.

Další uplatnění – Budování NGI

V rámci budování NGI
Nutno vyřešit otázky:
o harmonizace podmínek pro užívání geoinformací s
celkovou informační politikou státu,
o standardizaci geoinformací a jednotnou prostorovou
identifikaci,
o vztah k informačním systémům všeho druhu se zvláštním
ohledem na informační systémy veřejné správy,
o základní údajovou základnu s podrobností map velkých i
středních měřítek a tematickou údajovou základnu,
o metainformační systém,
o technologické podmínky užívání geografických informací,
o právní prostředí pro tvorbu i užití geografických informací,
o vzdělávání v mezioborovém pojetí,
o vztah k nadnárodním programům v oblasti geoinformací.

Klíčové prvky inf. Infrast.
existence obecně závazných předpisů upravujících:
o ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů,
o svobodný přístup k informacím (Zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,
o ochranu utajovaných skutečností Zákon č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti),
o elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu),
o autorská práva (Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským,
o provoz informačních systémů veřejné správy (zákon č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy),
o …

všeobecnou dostupností informačních a komunikačních
technologií, včetně technologií geoinformačních.

Existující prvky NGI
prostorový referenční rámec geodetických bodů (ČÚZK),
státní mapové dílo v analogové a digitální formě (ČÚZK, MO),
rezortní tématické mapy (MD, MMR, MZe, MŽP),
Základní báze geografických dat (ČÚZK),
základní registry informačních systémů veřejné správy (ÚVIS a příslušné
ústřední orgány nesoucí gesci za jednotlivé registry),
celoplošná přenosová síť Informačního systému katastru nemovitostí
(ČÚZK),
nové studijní předměty z oblasti geomatiky a geoinformatiky ve studijních
programech vysokých škol (MŠMT a příslušné vysoké školy),
vzdělávací program pro zajištění relevantní odborné způsobilosti pracovníků
veřejné správy zahrnující oblast geoinformací (CAGI, MV),
metainformační systémy o zdrojích geoinformací (CAGI, MZe, MŽP, ÚVIS),
standardizace v oblasti geoinformací (CAGI, Český normalizační institutČSNI, ĆÚZK, ÚVIS),
pravidelně pořádané odborné akce (národní a mezinárodní konference,
semináře, veletrhy a výstavy).

NGI ČR
Národní geoinformační infrastruktura
České republiky - soubor vzájemně
provázaných podmínek, které v prostředí
ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co
největšímu okruhu uživatelů širokou škálu
geoinformací uživatelsky vhodnou formou
při plném využití potenciálu moderních
(geo)informačních a komunikačních
technologií.
(Nemoforum)
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Zákon o informačních systémech
veřejné správy (365/2000)
Jednotlivé informační systémy orgánů veřejné správy
rozhodně nebylo možno považovat za funkční
kooperující celek.
Činnost orgánů veřejné správy byla zabezpečována
autonomními informačními systémy.
Stanovení základních definic v této oblasti,
o Pojmů: informační činnost, informační systém, správce a
provozovatel informačního systému veřejné správy,
standard informačních systémů veřejné správy, datový
prvek, číselník, referenční sdílené a bezpečné rozhraní
informačních systémů veřejné správy, dálkový přístup do
informačního systému, portál veřejné správy, veřejný a
provozní informační systém.

Geodata
Různorodé zdroje
o databáze základních bodových polí,
o základní bázi geografických dat
(ZABAGED),
o ortofotografické zobrazení území,
o digitální katastrální mapu (DKM),
o základní registr prostorové identifikace a
nemovitostí (ZRUIN).

ZABAGED
do r. 2006 - Topologický + kartografický model
dohromady
Nově- topologický (přesná poloha) a kartografický
model zvlášť (mezi tzv. změnová data)
Správa identifikátorů - Oracle Workspace Manager
(unikátní ID až 38 míst)
Aktualizace
o Snímky
o terénní šetření
o internet - lokální data

"průběžná„
o spolupráce se správci jevů

Národní geoinformaní infrastruktura (NGII)
České republiky
Sdružení Nemoforum
o „Národní geoinformaní infrastruktura Program rozvoje v letech 2001–2005“
o Zahrnuje mezi hlavní okruhy i problematiku
základních datových bází geodat.

ZABAGED
Vektorový digitální geografický ,model
území ČR vedený ZÚ
o 16 M záznamů
o 100-200K změn měsíčně
o původ Zab2 - skenováno 94-95

2010-11 - integrace Geonames
o každý název k jednomu objektu
o Inspire - všechny jména bodem a jedním
typem písma

Registry
zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech,
o základní registr obyvatel (MV)
o základní registr právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci (ČSÚ)
o základní registr územní identifikace, adres a
nemovitostí (ČÚZK)
o základní registr agend orgánů veřejné moci a
některých práv a povinností (MV)
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RÚIAN – Registr územní Identifikace,
adres a nemovitostí
Spuštění registru územní identifikace,
adres a nemovitostí k 1. 7. 2012
Správce - Český úřad zeměměřický a
katastrální.
- Datové zdroje RUIAN
o ISKN
o ÚIR-ADR
o RSO registr sčítacích obvodů a budov
o DDM - DB dodacích míst – Česká pošta
o…

IS územní identifikace
editoři ISÚI
o Obce
o stavební úřady
o ČSÚ – zsj
o ČÚZK

aplikace - vdp.cuzk.cz - veřejný dálkový
přístup
www.ruian.cz

Závěr
Intenzívní propojování DB v prostředí ČR
Budování ISVS
….

Děkuji za pozornost.
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