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Geoportál hl. m. Prahy 

• Základní přístupový bod 
• získávání informací o geografických datech, mapových službách 

a mapových aplikacích hl. m. Prahy 

• Důvod  
• URM povinný subjekt podle novely zákona č. 123/1998 Sb. 

(zákon č. 380/2009 Sb.), který sám vytváří nebo si nechává 
vytvářet pro účely výkonu veřejné správy datové sady 
prostorových dat odpovídající alespoň jednomu z témat přílohy I 
až III směrnice INSPIRE 

• Cca 600 datových sad a 50 mapových služeb 

• Lokalizační záběr  
• Praha a přilehlé okolí Středočeského kraje 

• Představení veřejnosti 
• 3.3.2011 



Uživatelé Geoportálu hl. m. Prahy 

• Uživatelé 
• Odborná i laická veřejnost 

 
• Základní koncept  

• Členění dle uživatelů: Veřejnost, Studenti a Odborná veřejnost 
 

• Vlastní šetření a zkušenosti uživatelů 
• Léto 2012 
• Upozadění mapového, datového a metadatového obsahu 
 

 Změna konceptu Geoportálu hl. m. Prahy 



Nový koncept Geoportálu hl. m. Prahy 

• Nosné prvky Geoportálu hl. m. Prahy 
• On-line mapová aplikace 
• Podrobná metadata 
• Účelové mapové aplikace 

 
• Plánované dokončení změn 

• Podzim 2012 



On-line mapová aplikace 

• Dříve 
• Zobrazování prostorových dat výhradně omezeno na 

jednoduchou prohlížečku uvedenou v metadatech každé mapové 
služby  

• Nyní 
• Zobrazování prostorových dat pomocí jednoduché on-line 

mapové aplikace – Mapy on-line 

• Obsah 
• Volitelný mapový podklad (Základní mapa, Ortofotomapa,  
 Stínovaná mapa, Žádná podkladová mapa) 
• Vzájemná kombinace tematických skupin dat 
• Přímý přístup do účelové mapové aplikace 
• Legendy  



On-line mapová aplikace 

http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online�


Metadata 

• Úpravy při správě a publikaci metadatových záznamů 
datových sad a mapových služeb 
• Správa 

– ArcGIS Server Geoportal Extension ► Esri Geoportal Server 
– Definice Kolekcí pro harvestování na Národní geoportál INSPIRE (jaro 2012) 

• Publikace 
– Rozšířená prezentace metadatových záznam 
– Možnost stažení XML a PDF (výhled) 

 

Potřeby uživatelů 
 

• Rozšíření metadat – Datové sady 
• Atributy, Distribuce 

• Rozšíření metadat – Mapové služby 
• On-line zdroje, Abstrakt 



Metadata – datové sady 

• Atributy 
• Přehledný výčet nejdůležitějších atributů vč. jejich definice 
• Výčet hodnot vybraných atributů na základě definice subtypů a 

domén u jednotlivých datových sad 

• Distribuce 
• Důsledné vyplňování distribuce dat u dat URM 
• Obecné požadavky na tematická data (výdej dat) 
• Vyhledávání dat (výdej dat) 



Metadata – datové sady 

http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal�


Metadata – mapové služby 

• On-line zdroje 
• Publikace prohlížecích mapových služeb pomocí 3 protokolů 

– ESRI:MAP--http-rest  
– ESRI:MAP--http-soap  
– OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities (doplnění v kontextu směrnice 

INSPIRE) 

• Metadatový záznam obohacen o všechny 3 protokoly 
• Prezentace (rychlé prohlížení) pomocí www.arcgis.com 

• Abstrakt 
• Významné přepracování popisu každé mapové služby 

– Metadata 
– Manažerské shrnutí všech mapových služeb pro jednoduchou orientaci 

uživatelů s přímým proklikem na metadata 



Metadata – mapové služby 

http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id={4910C516-0A65-4E28-B9AC-41B42C37D73A}�
http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id={0F754799-9A69-438B-99D1-383A1945871A}�
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/22/mapove-sluzby�


Účelové mapové aplikace 

• Provozovány od roku 2001 
• 21 aplikací pro veřejnost 
• Základní aplikace 

• Aplikace platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

• Nové aplikace 
• Mapa památkové péče 

– Oblasti zájmu památkové péče 
– http://mpp.praha.eu/PamatkovaPece/ 

• Plány Státní regulační komise pro Prahu 
– Regulační plány z 20.- 40. let 20. století 
– http://mpp.praha.eu/SRK/ 
– Přímý link do badatelny URM 
 
 

http://mpp.praha.eu/PamatkovaPece/�
http://mpp.praha.eu/SRK/�


Účelové mapové aplikace 

http://mpp.praha.eu/SRK/�


Účelové mapové aplikace 

http://mpp.praha.eu/PamatkovaPece/�


Děkuji za pozornost 

Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
Odbor prostorových informací 

www.urm.cz 
http://www.geoportalpraha.cz 

 
Mgr. Bohdan Baron, baron@urm.praha.eu 

http://www.geoportalpraha.cz/�
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