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ČÚZK - ústřední orgán  
 veřejné správy 

-  správce ISKN a RÚIAN,  
-  poskytovatel souvisejících služeb 
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       RÚIAN – nový 
přístup k datům  



•  správa geodetických základů ČR; 
•  zeměměřické činnosti na státních hranicích; 
•  správa ZABAGED®; 
•  vedení ortofotografického zobrazení ČR; 
•  vedení výškopisu ČR; 
•  tvorba státních mapových děl; 
•  standardizace geografického názvosloví; 
•  vedení Ústředního archivu zeměměřictví a KN. 

Zeměměřický úřad 
Věcná působnost  
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Definice infrastruktury pro prostorové  informace 

INSPIRE - Směrnice 2007/2/EC Evropského parlamentu a Rady zřizuje 
Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství 
(INSPIRE) na podporu politik ŽP. Zaměřuje se na: 

• metadata,  

• sady prostorových dat a služby nad prostorovými daty;  

• síťové služby a technologie;  

• dohody o sdílení, přístupu a užívání; 

• koordinaci a pravidelný monitoring. 
 

ESDI (GINIE, 2003): rámec zásad, institucionálních opatření, technologií, 
dat a lidí, který umožní sdílení a efektivní užívání geografických 
informací.  

 

  Heslo: INTEROPERABILITA 

17.5.2012 
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INSPIRE  
– součást integračních snah v ICT i Evropě 
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Principy INSPIRE 

 
• prostorová data sbírat a vytvářet jen jednou, a vést je 

na takové úrovni a tam, kde je to nejefektivnější;  
• umožnit jejich sdílení dalšími úrovněmi veřejné správy;  
• zprostředkovat bezešvé kombinování prostorových dat 

z různých zdrojů a mezi více uživateli a aplikacemi;  
• usnadnit vyhledávání dostupných dat a posouzení, zda 

jsou vhodná pro daný účel; 
• zpřístupnit podmínky pro poskytování a sdílení 

prostorových dat a stanovit je tak, aby nebránily 
rozsáhlému využívání dat.  
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1. Úvod 

2. Přehled a rozsah povinností, jejich plnění 
a. Požadavky a milníky implementace INSPIRE 

b. Sledování stavu  

c. Výsledky a poznatky 

3. Organizační souvislosti 

4. Ukázky dat a služeb v souladu s INSPIRE 
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INSPIRE požadavky 

• Harmonizovat datové sady orgánů veřejné 
správy a samosprávy týkající se témat z příloh 
směrnice 

• Nad těmito datovými sadami poskytovat 
síťové služby 

• Datové sady a služby popsat metadaty 

• Harmonizovat poskytování dat a služeb 

• O infrastruktuře poskytovat informace   
25-10-2012 21.konference GIS ESRI v ČR, 

Praha 
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Prováděcí předpisy INSPIRE  
platné ve všech státech EU 

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES týkající se metadat 

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o síťové služby 

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby 
stahování dat a transformační služby  

Rozhodnutí Komise č. 2009/442/ES, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (oznámeno pod číslem K(2009) 4199)  

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových 
dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek 

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat  

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad 
prostorových dat a služeb prostorových dat (číselníky)  
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2008 2009 2010 2012 2011 2013 

5/2009 
Zahájení 
monitoringu 

2/2010 
Odeslání 
zprávy a 
monitoringu 

12/2010 
Metadata  
I a II 

12/2013 
Metadata 
III 

5/2011 
Vyhl. 
a prohl. 
služby 

11/2011 
Vyhl. a prohl. 
služby 
dle PP 

2/2013 
Interoperabilní a 
harmonizovaná data I 

11/2011 
Sdílení dat v EU 

12/2012 
Služby stahování 
dat a transformační 
dle PP 

RÚIAN 

Harmonogram 
implementace 
INSPIRE  Zákon o 

ZR 

DMVS 
Memorandum 

o DMVS 

6-10/2011 
Testování 

příloh II a III 

EIF-MS 



Témata INSPIRE a ČÚZK 
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Datové sady – určující rámec Datové sady – INSPIRE publikace  
I/1 Souřadnicové referenční systémy 
I/2 Systémy geografických 

souřadnic. sítí 
 

I/3 Zeměpisná  jména 
I/4 Územní správní jednotky 
I/5 Adresy 
I/6 Parcely 
I/7 Dopravní sítě 
I/8 Vodstvo 
II/1 Nadmořská výška 
II/2 Krajinné pokrytí 
II/3 Ortofotografické zobrazení 
III/2 Budovy 
 

Datové sady  - nutná spolupráce 
I/9 Chráněná území 
III/1 Statistické jednotky 
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Harmonizace dat 
• Nařízení pouze pro přílohu I – 1089/2010/ES 
• Nařízení pro přílohu II a III se připravuje 
• Milníky 

– 15.12.2012 pro rozsáhle restrukturalizované soubory 
– Do 15.12.2017 všechny 

25-10-2012 21.konference GIS ESRI v ČR, 
Praha 

TÉMA  
Plnění 

resortem 
ČÚZK 

Zdroj 

   Zeměpisná jména X    Geonames 

   Územní správní jednotky 6/2013 RÚIAN 

   Adresy 6/2013 RÚIAN 

   Parcely x ISKN 

   Dopravní sítě 2/2013 ZABAGED® 

   Vodstvo x ZABAGED® 

Dále bude implementováno 
TÉMA  Spolupráce Zdroj 

   Chráněná území Ano RÚIAN 

   Nadmořská výška Ne Výškopis 

   Krajinné pokrytí Ne ZABAGED® 

   Ortofotografické 
zobrazení  

Ne Ortofoto 

   Statistické jednotky Ano RÚIAN 

   Budovy Ne RÚIAN 

15 



  

17.5.2012 Geodetické dny 2012, Karlova Studánka 16 

Výsledky  ČÚZK - monitoring DS 2011 
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Síťové služby 

• Nařízení 976/2010/ES – vyhledávací a prohlížecí 
služby 

• Novelizováno nařízením 1088/2011/ES – 
stahovací a transformační služby 

• Milníky 
– 9.5.2011 vyhledávací a prohlížecí služby s počáteční provozní 

způsobilostí 
– 9.11.2011 vyhledávací a prohlížecí služby  
– 28.5.2012 stahovací a transformační služby s počáteční provozní 

způsobilostí 
– 28.11.2012 stahovací a transformační služby 
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Praha 
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Výsledky  ČÚZK – monitoring 
SS 2011 

Konec ?? 
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TÉMA  INSPIRE SADY 
PROSTOROVÝCH 

DAT   

PROHLÍŽECÍ SLUŽBA 
pro téma 

STAHOVACÍ SLUŽBA 
pro téma 

STAHOVÁNÍ 
PŘEDPŘIPRAVENÝCH 
SOUBORŮ pro téma 

Zeměpisná jména X X 12/2012 X 
Územní správní jednotky 6/2013 6/2013 6/2013 X 

Adresy 6/2013 6/2013 6/2013 X 

Parcely X X X X 
Dopravní sítě 2/2013 2/2013 2/2013 2/2013 

Vodstvo X X 12/2012 X 
Nadmořská výška cca 2015 cca 2015 cca 2015 

Krajinné pokrytí cca 2015 cca 2015 cca 2015 

Ortofotografické zobrazení cca 2015 cca 2015 cca 2015 

Budovy cca 2015 cca 2015 cca 2015 

DALŠÍ SLUŽBY Vyhledávací služba Transformační služba 
X X 

Postup k souladu s INSPIRE  
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Plnění povinností INSPIRE  
k 30.10.2012 
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Datum Požadavek Naplnění 
28.2.2010/ + 
rok 

Monitorovací zpráva x 

3.10.2010 Metadata dat a služeb  k tématům Příloh I a II x 
9.5.2011 Vyhledávací služby s počáteční provozní způsobilostí x 
9.5.2011 Prohlížecí služby s počáteční provozní způsobilostí x 
9.11.2011 Vyhledávací služby (v souladu s INSPIRE) x 
9.11.2011 Prohlížecí služby (INSPIRE) x 
28.6.2012 Stahovací služby s počáteční provozní způsobilostí x 
28.6.2012 Transformační služby s počáteční provozní způsobilostí x 

23.11.2012 Data témat Přílohy I (v souladu s INSPIRE) 
parcely, vodstvo, 

jména 
28.12.2012 Stahovací služby (INSPIRE) x 
28.12.2012 Transformační služby (INSPIRE) x 
3.12.2013 Metadata dat a služeb – Příloha III 

Prozatím bez 
termínu 

Interoperabilní data – Příloha II a III 
Spouštěcí služby s počáteční provozní způsobilostí 
Spouštěcí služby (INSPIRE) 
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RÚIAN a INSPIRE 
zkušenosti se zajišťováním interoperability (a EIF) 

Komponenty infrastruktury / 
úrovně interoperability 

Právní Organizační Sémantická Technická 

Prostorová data    X  X  X  X 

Metainformace  X X  X  X 

Síťové služby   X  X  X  X 

Koordinace a monitoring  X X  X  X 

Podmínky poskytování dat a služeb   X  X  X  X 

Financování (zakotvení)   X  X  X  X 

Vzdělávání a osvěta  X  X  X  X 

21 21.konference GIS ESRI v ČR, 
Praha 
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1. Úvod 

2. Přehled a rozsah povinností, jejich plnění 

3. Organizační souvislosti 
a. Resort ČÚZK 

b. Spolupráce, partnerské organizace 

4. Ukázky dat a služeb v souladu s INSPIRE 
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Koordinační opatření v resortu 

Nikdo s pracovní náplní pouze na INSPIRE ! 

INSPIRE koordinační skupina: vede MP ČÚZK,10 osob, čtvrtrok 

3 PS INSPIRE: DataSpec, licence, síťové služby a 
monitoring     po 5-10 osobách, jednání podle 
aktuálních úkolů 

Výkonné výbory RÚIAN a ISKN atd. týdně 
25-10-2012 
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Národní koordinační výbor pro 
INSPIRE 

ustaven ministrem ŽP v listopadu 2010 
 a jeho technické pracovní skupiny (TPS) 

od dubna 2011 

  Technické pracovní skupiny 

 
KOVIN 
Sekretariát 
(CENIA) 
 

KOVIN 

Finanční 
 dopady 

Interoperabilita,  
datové  

specifikace 

 
Síťové služby, 
Geoportály,  

 

Metadata, 
Katalog. služby  

Monitoring,  
Souhrnné zprávy 

Legislativa,  
Sdílení dat,  

Licences 
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RUIAN – systémový přístup k aktualizaci dat  
          za účasti  řady partnerů 
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Územní prvky RÚIAN  
vazby a editační IS 

class CM_Vazby mezi prv ky

Stat

Region_soudrznosti

VUSC

ORP

POU

Obec

Kraj_1960

Okres

MOMC

Sprav ni_obv od MOP

Cast_obce

Ulice Katastralni_uzemi

ZSJ

Stav ebni_objekt

Parcela

Adresni_misto

0..*

1

1..*

1

1..*

1

0..*

0..1

0..*

0..1

1..*

0..1

1..*

0..1

0..*

0..1

1..*

1

1..*

1

0..*
«nullable»

+identifikacni_parcela 1

0..*

1

1..*

1

0..*

1

1..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

Příležitosti díky RÚIAN 
 

•  Průběžná aktualizace 
referenčních prostorových 
dat pro rozhodování veřejné 
správy a služby 
 

 
 
 

•  Síť 7.500 spolupracujících 
organizací v celé ČR: 

staveb.úřady, obce, kraje, 
ČSÚ, MV, MMR, MO, ČP, 
MPSV, MD, resort ČÚZK 

•  Organizač. mechanismy a 
ICT nástroje umožňující 
komunikaci a spolupráci 

•  Prostorová data pro 
podnikání i veřejnost 
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Cíl – ujasnit role a společné postupy při aktualizaci a 
správě prostorových dat v ČR podle principů INSPIRE 



Děkuji Vám za pozornost 
 

Eva.Pauknerova@cuzk.cz 
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1. Úvod 

2. Přehled a rozsah povinností, jejich plnění 

3. Organizační souvislosti 

4. Ukázky dat a služeb v souladu s INSPIRE 
  ZÚ – zeměpisná jména, vodstvo 
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ZÚ jako povinný poskytovatel 

datových sad Annex I 
- Zdroj ZABAGED ® 

• Zeměpisná jména a  názvy 

• Vodstvo - fyzické vody 

• Dopravní sítě 

2.11.2012 GIVS 2012 



Stav transformace dat 

• Zeměpisná jména + Vodstvo -fyzické vody  

–  vytvořena transformovaná databáze 

– poskytování GML vytvářených pomocí xsl transformace 

– prohlížecí služba publikována na Geoportále ČÚZK 

• Dopravní sítě  
– připraveny Matching tables 

– připravuje se tvorba síťového modelu silniční sítě 

• na přelomu roku se připravuje poskytování GML přes WFS 

2.11.2012 GIVS 2012 



Zeměpisná jména a názvy 
• podkladem bodová vrstva (tj. Geonames + letiště a žel. stanice 

a zastávky) + objekty ZABAGED® (stanice metra, ulice a 
náměstí, chráněná území) 

• počítá se s přidáním výstupů z RÚIAN (administrativní 
jednotky) 

• identifikátory pro objekty z Geonames - fid v Geonames, pro 
ostatní významové identifikátory (např. kódy stanic apod.) s 
předřazeným řetězcem typu objektu (multigeometrie) 

• nameStatus (oficiální, standardizované, jiné), type a 
least/most-DetailedViewingResolution doplněn na základě 
typu pojmenovaného objektu, ale např. vodní toky - přiřazeno 
jen "standardizované", ačkoliv některé jsou i oficiální. 

• upravena geometrie na multibod - pro liniové prvky vypočteny 
"středy" navazujících úseků 

2.11.2012 GIVS 2012 
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Zeměpisná jména a názvy 



Zeměpisná jména a názvy 
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Zeměpisná jména a názvy 



Vodstvo – fyzické vody I 

• převedeny objekty s obrazem v ZABAGED®, popsané v Annex 
I, po aktualizaci dat budou doplněny povodí (DrainageBasin a 
RiverBasin) - třeba vyřešit zaplochování z obvodů a sloučení 
enkláv na hranicích 

• LandWaterBoundary, StandingWater, WaterCourse (plošný i 
liniový, ale bez vazby), Crossing, DamOrWeir, Ford, Lock, Falls 

• vyplněny atributy uváděné v ZABAGED®, případně 
odvoditelné (výpočtem nebo kombinací atributů ZABAGED®) 

• propustky x podchody 
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Vodstvo – fyzické vody II 

• filtrace mostů, které nemají dotyk s vodním tokem nebo vodní 
plochou (křížení dvou komunikací) 

• při zprovoznění WMS vizualizace akvaduktů, shybek a 
podzemních vodních toků doplněna vlastní symbologie - není 
uvedena ve specifikaci 

• značky nelze na základě URL uvedené ve specifikaci najít, 
vytvořeny sejmutím z digitální verze specifikací a umístěny 
lokálně 
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Vodstvo – fyzické vody 



Děkuji za pozornost 
 
Přijměte pozvání na seminář o 
Geoportálu: 
http://www.seminargeoportalcuzk.cz/ 
 

pavel.vanis@cuzk.cz 

http://www.seminargeoportalcuzk.cz/�


Dopravní síť - silnice 
• Výběr, co zahrnout: Rozhodnuto evidované i neevidované 

silnice, sjízdné ulice a cesty bez parkových a hřbitovních 

2.11.2012 GIVS 2012 



Dopravní síť - silnice 

• odstranění duplicit (silnice přes ulici a změna geometrie, 
protože na sobě ne vždy sedí) 

• rozdělení úseků různých typů komunikací na křižovatkách - 
silnice vs. ulice apod. 

2.11.2012 GIVS 2012 

SILNICE SILN. NEEV. CESTA ULICE PŘEJEZD 

SILNICE V datech nový + dělit nový + dělit nový + dělit nový + dělit 

SILN. NEEV. Nový Nový nový + dělit nový + dělit nový + dělit 

CESTA Nový Nový Nový Nový nový + dělit 

ULICE V datech Nový Nový pseud. Nový nový + dělit 

PŘEJEZD Na bod Na bod Na bod Na bod x 



Dopravní síť - silnice 

• vytvořen postup pro zajištění shodných ID nově 
generovaných uzlů a následně úseků v různých verzích, 
složitý algoritmus, otázka časové náročnosti na ošetření 

• TransportProperties  
– určení lineárních souřadnic 
– vedeny jako atribut k objektu, případně jako geometrický objekt 

(např. mosty) 

• RoadServiceAreaType - samostatná čerpací stanice 
PHM není vedena v číselníku hodnot type (povinný) 

• RoadLinkSequence - vytvoření v případě kruhových 
objezdů - kruhový objezd veden jako větve 

2.11.2012 GIVS 2012 



Děkuji za pozornost 
 
Přijměte pozvání na seminář o 
Geoportálu: 
http://www.seminargeoportalcuzk.cz/ 
 

pavel.vanis@cuzk.cz 
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