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Aplikaci si můžete vyzkoušet na přehlídce v rámci konference – jsme Vám k dispozici. 
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 V rámci výzvy IOP jsme řešili 2 povinné části: 
 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů - ÚAP (Geoportál 
DMVS) 

    – hotovo 1. 8. 2012 
 
 Účelová katastrální mapa (ÚKM) 

    – hotovo 15. 12. 2012, probíhá první aktualizace, předání do 15. 11. 2012 
 

Kraje a projekt DMVS – IOP 
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 9. 12. 2011 start  
 vývoj v testovacím prostředí podle uživatelských požadavků a UseCase  

 ISKN Studio (ARCDATA) – správa dat ÚKM v ArcSDE GDB 

 ESRI Geoportal Server – Metadata Server – vyhledávání, správa, CSW (INSPIRE) 

 Mapa – mapové kompozice, Editace, Geoporocessing, Vyhledávání, Tisk 

 Administrace – objednávky, uživatelé, služby, mapové kompozice, katalog dat, audit a 
monitoring, sestavy ukazatelů podle INSPIRE 

 Objednávka dat 
 Mobilní aplikace 
 Můj účet – mapové kompozice, záložky osobní údaje, objednávky 

 15. 5. 2012 implementace – migrace z testovacího do produkčního prostředí 
 16. 7. 2012 akceptace dodávky 
 1. 8. 2012 hotovo, spuštěn „ZKUŠEBNÍ“ provoz, doladění aplikace 

 

Realizace projektu 
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Navrženou funkcionalitu a podobu geoportálu bylo nutné v mnoha případech ladit s 
uživatelskými požadavky, … což bylo časově náročné ... 
 Před spuštěním proběhlo přes 100 akceptačních testů, v rámci nichž bylo 

vyřešeno cca 90 připomínek 
 Zahájeno školení 
 Spuštěn smluvní servis 
 Provozní požadavky řešeny v HelpDesku 
 Naplněno 47 datových sad 
 Publikováno 24 mapových služeb a 4 aplikace 
 Geoportál má v současnosti 427 aktivních uživatelů, z toho 11 uživatelů nově 

registrovaných z ORP 

 

Finalizace 
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Statistika přístupů na stránky geoportálu – začínáme …  

 

http://geoportal.kr-vysocina.cz 
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Mapové kompozice ÚAP, ÚPD v Geoportálu 

- jevy ÚAP v datovém modelu DMG (spravuje OÚPSŘ) 
- územní plány podle metodiky MINIS (spravuje OÚPSŘ) 

- Publikování dat ÚAP ORP 
je dostupné ve formě 
jednotlivých dokumentů ve 
formátu PDF stejně jako 
publikování dat ÚPD 
(spravuje OÚPSŘ) 

http://geoportal.kr-vysocina.cz/�
http://geoportal.kr-vysocina.cz/�


Ing. Lubomír Jůzl 

Geoportál DMVS – první zkušenosti 
 

 

Mapová kompozice ÚKM v Geoportálu 

- ÚKM referenční mapa pro celé území kraje (spravuje KrÚ) 

V mapové kompozici je připravený  
speciální nástroj pro vyhledávání 
v datech katastrálních map. 
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Objednávka a výdej dat - eshop 
- pouze registrovaní uživatelé mají k dispozici nástroj pro objednávání dat 

- základ tvoří produktový 
katalog, který data nabízí k 
výběrun 
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Děkujeme za pozornost 
 

http://geoportal.kr-vysocina.cz 
http://gis.kr-vysocina.cz 
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