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O společnosti  

Help service – remote sensing 

• Jsme členem Open Geospatial Consortium (OGC) 

 

• Ve svých řešeních podporuje celou řadu standardů OGC (WMS, 

WFS, WCS, CS-W, WMC, GML, KML a další) 

 

• Aktivně podporujeme vývoj PyWPS – implementace standardu 

OGC WPS 

 

• Jako zástupci ČR mezi Spatial Data Interest Communities (SDIC) 

 Vstupujeme do vývoje implementačních pravidel INSPIRE a jejich 

implementací v organizacích v ČR 

 Ověřujeme moţnosti implementace pravidel INSPIRE (testování 

INSPIRE – WPS Transformation services) 

 Naši zaměstnanci jsou zapojeni v INSPIRE technických týmech 

 



Naše řešení ... 

• METADATA 

 Metadatový katalog MICKA 

   MIcKA je kompatibilní s normami závaznými pro budování Evropské 

prostorové infrastruktury (INSPIRE), je připravena pro propojení s dalšími 

uzly připravované sítě katalogů metadat (testováno proti pilotnímu 

Evropskému geoportálu). 

 

 MAPY 

 HsLayers 

    Soubor nástrojů zaloţený na JavaScriptových knihovnách OpenLayers a 

ExtJS. 

 Dynamické přidávání sluţeb OGC (Open Geospatial Consortium) 

do mapy – WMS a WFS 

 Uloţení mapové kompozice dle specifikace WMC (Web Map 

Context) OGC. 

 Moţnost rozšíření o výpočetní funkce zaloţené na sluţbě WPS 

(Web Processing Service) OGC 

 Propojení aplikace s katalogovým klientem (OGC CSW) v 

geoportálových řešeních 

 



Projekty související s INSPIRE 

 Metainformační systém MICKA pro geologická metadata projektu 

OneGeology Europe - http://one.geology.cz 

 Metainformační systém MICKA pro jednotlivé organizace rezortu 

ŢP 

 Metadatový portál CENIA – v rámci dodávky metainformačního 

systému Micka pro rezort ŢP - http://mis.cenia.cz 

 Metainformační systém MICKA pro některé krajské úřady v ČR a 

obce ORP 

 Metainformační systém MICKA pro některé organizace rezortu 

zemědělství 

 Technologie katalogové sluţby pro Metainformační systém 

EnviroInfo v rámci projektu EnviroGeoPortál rezortu MŢP SR 

 Technologie Web Coverage Service WCS pro úlohy 

environmentální infrastruktury prostorových informací – SAŢP 

 

 a další ... 
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Zakázky související s INSPIRE 



Zakázky související s INSPIRE 



Související výzkumné projekty EU 

• HUMBOLDT  - http://www.esdi-humboldt.org 

 Cílem projektu HUMBOLDT je umoţnit organizacím dokumentovat, 

publikovat a harmonizovat jejich prostorové data. Vyvíjené 

softwarové nástrojů a postupy demonstrují proveditelnost a přínosy 

infrastruktury pro prostorové informace v Evropě, jak je plánována v  

rámci INSPIRE. 

 

• PLAN4ALL - http:www.plan4all.eu 

 Cílem projektu PLAN4ALL je přispět normalizaci prostorových dat v 

oblasti územního plánování. Její činnost a výsledky budou referenční 

materiál pro iniciativu INSPIRE, zejména pro specifikaci dat 

 

• HABITATS - http://www.inspiredhabitats.eu 

 Projekt HABITATS se zaměřuje na přijetí standardů INSPIRE  – 

návrh a ověření dat, metadat a sluţeb.... 
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Dnes na konferenci ... 

• 17.35 (Štěpán Kafka) 

 

GEOPORTAL FOR EVERYBODY 

 



Zítra na konferenci ... 

• 09.45 (Západočeská univerzita v Plzni) 

 

Navrh datových specifikací pro INSPIRE v kontextu 

projektu Plan4All 

 

 

• 11.30 (Česká geologická sluţba) 

 

Mapové služby pro projekt One Geology Europe 



Děkuji za pozornost ... 

Stanislav Holý 

Help Service - Remote Sensing s.r.o. 

 

www.bnhelp.cz 

 

 


