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• Stručné představení projektu 

• Ukázka hlavních výsledků projektu 

• Geoportál 

• Metadatový katalog 

Cíle přednášky 



Proč geologie? 

Geologické informace jsou důležité… 

Ale jsou data dostupná a kompletní..?  

    Jsou interoperabilní a harmonizovaná..? 

       Kde jsou a za jakých podmínek..? 



EC DG Informační společnost a media: 

eContentPlus, 

Best Practice Networks: Geographic Information 
 

• Oficiální zahájení 11.září 2008  

• Doba trvání – 2 roky 

• Celkový rozpočet 3.25M€ 

• 29 partnerů z 21 zemí 

• Úspěšné ukončení projektu             

28.10. 2010, Paříž 

O projektu 



 

 

• zajištění snadnějšího přístupu k existujícím digitálním 

geologickým datům a jejich využití (multilinguální 

Internetový Portál včetně MD katalogu) 

• příprava – technologický test pro zavedení směrnice 

INSPIRE pro geologii (OGC webové služby pro 

vyhledávání, prohlížení, stahování geologických dat) 

• zlepšení interoperability a výrazný posun v harmonizaci 

geologických dat – vytvoření datové specifikace pro on-

line distribuovanou Geologickou mapu Evropy 1:1 mil. 

• zlepšení kvality poskytování dat v evropské geologické 

komunitě - sdílení znalostí a postupů (např. sjednocení 

licenčních podmínek pro geologická data 1:1 mil.) 

O projektu - hlavní cíle 



WP3. Specifikace 

dat 1:1 000 000 

WP6. Webový 

mapový portál 

WP9. Podrobná 

data 

WP10. Vnější 

vztahy 

WP7. Licencování, 

přístup k datům 

WP4. Metadata 

WP1. Projektový management 

WP5. Datový 

model 

WP8. Propagace 

WP2. Potřeby 

uživatelů 

Work packages (WP) 



Metodika řešení 

Audit 

Realizace 

Potřeby 

uživatelů 
Stávající systémy, 

„best practices“ 

Legislativa 

Standardy 

metadatový 

profil GeoSciML 

model 

multilinguální 

názvosloví doporučené 

licencování 

Přístup k datům 

webový portál        metadatový 

katalog a editor 
Datová specifikace 

Standardy pro sdílení dat  
(CS-W, WMS, SLD, WFS, GeoSciML) 

Společná licence 

Návrh řešení 



Výsledky - odkazy 

• http://www.onegeology-europe.eu/ 

 oficiální stránky projektu 

• http://onegeology-europe.brgm.fr  

 stránky geoportálu 

• http://one.geology.cz/  

 stránky metadatového katalogu a editoru 
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Výsledky a výstupy 

Litologie 



Výsledky a výstupy 

Stratigrafie 
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Děkuji vám za pozornost 

 
lucie.kondrova@geology.cz 

 


