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Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 
1. Konsolidace datové základny 

– stabilizace Digitální mapy Prahy 

– vytvoření centrálního datového skladu GIS 

2. Konsolidace právních vztahů a pravidel 
– Pravidla pro poskytování dat (Data zdarma) 

– Smlouvy o spolupráci 

– Podpora legislativních procesů (DSPS, INSPIRE) 

3. Podpora využití a sdílení dat 
– výdejní modul, eShop 

– www služby, geodatové služby 

– sdílené úložiště GIS dat hl. m. Prahy 

4. Podpora informovanosti o datech a službách 
– Metadata dat a služeb 

– Geoportál hl. m. Prahy 

5. Podpora informovanosti o území, podpora agend 
– Mapové aplikace 

– Georeporty 

– JPIS 

– WSDL služby nad prostorovými daty 

 

 



Geoportál hl. m. Prahy 
– Zpřístupnění informací o GIS hl. m. Prahy na 

jednom místě 

• datové sady, www Aplikace, www Služby 

– Různé skupiny uživatelů 

• různé úhly pohledu 

– Nezbytnost zajistit správu metadat 

– Nové právně-technické požadavky 

• Soulad se směrnicí INSPIRE 

• Vztah k Národnímu Geoportálu (CENIA) 



Praha a INSPIRE 
• Splněno: Metadata dat a služeb 

– Více než 600 sad popsáno na Národním 
geoportále 

• V přípravě: 
– Testování datových specifikací Annex III 

– Vyjasňování právních podmínek, vztah ke 
stavebnímu zákonu, nejasná pozice povinného 
poskytovatele 

 

• Požadavek – nezbytnost návaznosti na 
workflow správy dat URM 



Proces správy metadat a dat 
 

ArcCatalog Geodatabáze 
ArcSDE ArcGIS Server 

Geoportal 
Extension 

Národní 
Geoportál 

INSPIRE 

Uložení  
dat a metadat 

Správa 
dat a metadat 

Publikace 
metadat a služeb 

Validace 
Harvesting 
Publikace 

eShop 

Distribuce dat 

Vyhledávací CSW služba 

Prohlížecí WMS služby 



Metadata 

• ISO 19139 – popis dat a síťových služeb 

– profil bude dále rozšířen o atributy a domény 

• téměř všechna data v centrálním datovém 
skladu GIS hl. m. Prahy (606 sad) 

• většina mapových služeb (45) 

• + aplikace (16, proprietárně) 

 



WWW Služby 
(založené na prostorových datech) 

• Prohlížecí: WMS, ArcGIS Server 

– http://wgp.urm.cz/ArcGIS/rest/services 

• Vyhledávací (metadata): CSW 

– http://wgp.urm.cz/portal/csw?SERVICE=CSW
&REQUEST=GetCapabilities 

• Stahovací: eShop 

– http://eshop.urm.cz 

 

http://wgp.urm.cz/ArcGIS/rest/services
http://wgp.urm.cz/portal/csw?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities
http://wgp.urm.cz/portal/csw?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities
http://eshop.urm.cz/


Obsah Geoportálu 
 

www.geoportalpraha.cz 
geoportal.praha.eu 



Veřejnost 

Studenti 

Odborníci 



Informace o geografických datech, on-line 
mapách, hledání, popisy, životní situace 

Běží příprava přepracování 
 

orientace na hledání v 
území, informace o území 



Informace o geografických datech, on-line 
mapách, hledání, popisy, životní situace 



Informace o geografických datech, on-line 
mapách, hledání, popisy, životní situace 



pro všechny 

Informace o datech 



pro všechny 

Hledání dat Další doplňky 
 

Atributy 
Domény 



Metadata Prahy na Národním geoportále INSPIRE 

Další doplňky 
 

Atributy 
Domény 





pro všechny 

Hledání služeb Další doplňky 
 

URL adresy pro různé 
formáty služeb 



pro všechny 

Informace o aplikacích 



Georeporty 
Uživatelé: 

• Stavebníci, projektanti, realitní kanceláře, 
stavební úřady 

Cíl: 

• Rychlé zpřístupnění aktuálních souhrnných 
informací o území 

• Textově orientované - protiváha k 
mapovým aplikacím 

Adresa: 

• http://wgp.urm.cz/georeport 



Technologie v. 1 

Centrální datový sklad GIS 
(geodatabáze SDE, Oracle) 

Mapový server 
(ESRI ArcGIS Server) 

WWW klient 
Georeport 

PDF generátor 
(JasperServer) 

SOAP/REST API 



Technologie v. 2 

Centrální datový sklad GIS 
(geodatabáze SDE, Oracle) 

Mapový server 
(ESRI ArcGIS Server) 

WWW klient 
Georeport 

PDF generátor 
(JasperServer) 

WSDL API 

Klienti třetích stran 
(agendy, www aplikace) 

SOAP/REST API 



Technologie v. 3 

Centrální datový sklad GIS 
(geodatabáze SDE, Oracle) 

Mapový server 
(ESRI ArcGIS Server) 

WWW klient 
Georeport 

PDF generátor 
Georeport 

WSDL API 
Klienti třetích stran 

(agendy, www aplikace) 

SOAP/REST API 

datový sklad GIS 

Mapový server 

WSDL API 

SOAP/REST API 

datový sklad GIS 

Mapový server 

WSDL API 

SOAP/REST API 

Centrální datový sklad GIS 
(geodatabáze SDE, Oracle) 

Mapový server 
(ESRI ArcGIS Server) 

WSDL API 

SOAP/REST API 

Klienti JPIS 

MHMP 

O2 
PP 

PRE 



Funkcionalita 

1. Definice zájmového území 

• Vyhledání adresy 

• Vyhledání parcely 

• Grafické vymezení 

2. Výběr požadovaných skupin limitů/dalších 
informací 

3. Vytvoření PDF dokumentu 



Obsah reportu 
• Cca 100 individuálních 

jevů 
• Limity využití území 

• Technická infrastruktura 
(21 jevů) 

• Doprava (19 jevů) 
• Památky (7 jevů) 
• Ochrana přírody a krajiny 

(10 jevů) 
• Odpady a nebezpečné 

látky (12 jevů)  
• Hluková pásma (1 jev) 
• Zemědělský půdní fond a 

lesy (7 jevů) 
• Civilní ochrana a 

bezpečnost (2 jevy) 

• Záplavová území a 
protipovodňová opatření 
(2 jevy) 

• Urbanismus (7 jevů) 
• Geologie (8 jevů) 

 
• Další informace 

• Územní plán platný 
• Koncept nového územního 

plánu 
• Cenová mapa 

 
 



Georeport 

 



Otázky, kontakty 

Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

Odbor prostorových informací 

www.urm.cz 

 

Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.mepnet.cz 

Mgr. Bohdan Baron, baron@urm.mepnet.cz 


