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Historie INSPIRE 

 INSPIRE slaví 7 let od svého narození 
 

 Z přírody ale víme, že život nezačíná 
narozením, ale početím 

 
 Společnost HSRS nemůže říct, že by patřila k 

rodičům INSPIRE, ale může říct, že INSPIRE 
ji provází od jeho samého početí přes jeho 
narození až do dneška ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 První užití WMS služeb ... 
 Projekt Senožaty 

 WMS služby OPRL - ÚHÚL Brandýs n.L. 



... a leden 2003 ... 

HSRS se účastní workshopu v JRC, kde prvně s 
dalšími partnery demonstruje 

 
interoperabilitu WMS služeb.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naše projekty k SDI před INSPIRE 

Evropské: 
• Wirelessinfo 
• Premathmod 
• Humboldt  
 

 Národní: 
• Spravadat 
• Geoplan 
• Prezem 



Naše projekty k SDI v době INSPIRE 

 Plan4all 
 www.plan4all.eu/ 

 Habitats 
www.inspiredhabitats.eu/ 
 SDI EDU 
 
 Plan4business 
http://www.plan4business.eu/ 



Před INSPIREm 

 Vyvíjíme metadatový portál MIcKA 
 
 Podílíme se na zavádění OGC standardů 

u nás i v Evropě (jsme členem OGC)  
 
 Spolupracujeme s INSPIRE týmem 
 
 Účastí na výzkumných projektech se 

podílíme na přípravě standardů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A ty současné ... 
 

 SmartOpenData (Linked Open Data)  
 http://www.smartopendata.eu/ 
 
 OpenTransportNet (doprava) 

 http://www.opentransportnet.eu/ 
 

 SDI4Apps (INSPIRE pro každého) 
http://www.sdi4apps.eu/ 



Příspěvek k INSPIRE  
Národní Geoportál ... 



... a podpora INSPIRE i v krajích 



Naše filozofie 

"Používejme již DNES taková řešení,  
 

  o jejichž vývoji začnou ostatní 
 

 ZÍTRA přemýšlet ..." 



Snažíme se přiblížit INSPIRE 
veřejnosti 

http://www.whatstheplan.eu/ 



a snažíme se i dívat do budoucna ... 
 
DNES 
 14:30 - 16:30 Implementace INSPIRE a využití dat  
 INSPIRE metadata a sémantický web 
 Štěpán Kafka - HSRS 
 
  ZÍTRA 
 14:00 - 15:30 Otevřený SW a otevřená data 
 Smart Open Data 
 Josef Fryml - České centrum pro vědu a společnost, 

  SAŽP a HSRS 
 
 



Děkuji za pozornost ... 

Stanislav Holý 
Help Service - Remote Sensing s.r.o. 

 
http://www.hsrs.cz 

 
 


