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Naše zapojení v INSPIRE
Příloha I

Příloha III

1. Souřadnicové referenční systémy
2. Systémy geograf. souřadnicových sítí
3. Zeměpisná jména
4. Územní správní jednotky
5. Adresy
6. Parcely
7. Dopravní sítě
8. Hydrografie
9. Chráněná území

1. Statistické jednotky
2. Budovy
3. Půda
4. Využití území
5. Lidské zdraví a bezpečnost
6. Veřejné služby a služby veřejné správy
7. Zařízení pro sledování ŽP
8. Výrobní a průmyslová zařízení
9. Zemědělská a akvakulturní zařízení
10. Rozložení obyvatelstva ‐ demografie
11. Správní obl./chr. pásma/regul. území a jedn. podávající hlášení
12. Oblasti ohrožené přírodními riziky
13. Stav ovzduší
14. Meteorologické prvky
15. Zeměpisné oceánografické prvky
16. Mořské oblasti
17. Bioregiony
18. Stanoviště a biotopy
19. Rozložen í druhů
20. Energetické zdroje
21. Nerostné suroviny

Příloha II
1. Nadmořská výška
2. Krajinný pokryv
3. Ortofotosnímky
4. Geologie

Legenda :
ZÚ předpokládá harmonizaci dat.
ZÚ potřebuje spolupráci s ostatními
organizacemi za účelem publikace národní
datové sady harmonizovaných dat.
ZÚ je nebo chce být držitelem kopie dat nebo
jejich části.
ZÚ nevyužívá tato data.
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Harmonizace dat
•

•
•
•

Zpracována témata geografické souřadnicové sítě – vytvořena síť pro další poskytovatele,
zeměpisná jména, hydrografie a dopravních sítě (silniční, lanová, letecká a vodní dopravní
síť, pracuje se na železniční)
Složitější než harmonizace služeb
Řešeno v Oracle pomocí SQL
Kroky:
1. Párování objektů a atributů do nové tabulky Oracle
– Závislé na tom, jak byla datová infrastruktura vytvořena téměř před 20 lety
– Vliv datové infrastruktury odborných správců
2. Transformace a automatické zpracování některých objektů a atributů
– Dosud všechny změny v publikační databázi a ne v produkční
– Např. změna geometrie, některé atributy vyplněny automatizovaně
– Zatím nejsou napojeny datové sady jiných správců
3. Nastavení WMS prohlížecí služby
4. Nástroje pro poskytování GML 3.2.1 jsou vyvíjeny – zatím GML vytvářeno naší xslt
transformací z GML 2.0
5. O stahovací službě se rozhoduje – hledá se nejméně náročné řešení, které je schopné
poskytovat GML 3.2.1
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Implementace WMS
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Problémy transformace ‐ příklad
Silnice
Příprava dat pomohla odhalit
i
neprobíhají
!!! Je vhodné harmonizovat
chyby v datech.
podél
hranice
nejen mezi dvěma organizacemi

na obou stranách hranice, ale i
v rámci státu!!!

přejezdy

50

50

Špatné napojení na
hranicích

Existující
uzly

mosty
INSPIRE Conference 2013
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Co je potřeba udělat?
• dosavadní řešení spočívá v rozdělení všech komunikací dalšími
druhy komunikací, které jsou získány od různých správců a
vytvoření uzlů
• požadavek INSPIRE na zachování verzí vytvořených prvků,
pokud nedošlo ke změně, vyžaduje složitý proces porovnání
nové a staré verze při každé aktualizaci
• smysl INSPIRE je i v tom, aby se různé organizace mohly
odkazovat na podkladová data spravovaná jinou organizací a
nemusely se samy správou podkladových dat zabývat ‐ např.
Dopravní Vlastnost Omezení Rychlosti vázaná na konkrétní
úseky komunikace
• je tedy vhodné, aby se správou podkladových dat zabývala
organizace, která shromažďuje data různých správců, aby tato
data integrovala i technicky v souladu se standardy a aby tato
data byla závazná pro původní zpracovatele
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Shrnutí
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Děkuji za pozornost
Pavel.Vanis@cuzk.cz

