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 Národní sady

 Stanovení gestorů a spolugestorů
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Kde je definována myšlenka 
národních sad?
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 Stanovení v Základních tezích strategie 
implementace INSPIRE (schváleno 18.6.2014 
vedením MŽP), zdroj: 

http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/TEZE_strategie_INSPIRE_schvaleno.pdf

http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/TEZE_strategie_INSPIRE_schvaleno.pdf
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 Strategie implementace INSPIRE je základním 

dokumentem pro realizaci požadavků vyplývajících ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o 
zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE). Strategie byla připravována v několika 
verzích v průběhu roku 2014, v březnu 2015 byla schválena 
na jednání KOVIN a v červnu 2015 schválena i poradou 
vedení Ministerstva životního prostředí.

 http://inspire.gov.cz/dokumenty/kovin/724-strategie-
implementace-inspire

http://inspire.gov.cz/dokumenty/kovin/724-strategie-implementace-inspire
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Kdo se přihlásil k roli 
gestora pro jednotlivá 

témata?
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 Témata Souřadnicové referenční systémy, 
Systémy geografických souřadnic. sítí, 
Zeměpisná jména, Územní správní jednotky, 
Adresy, Parcely (ČÚZK)
◦ Jsou k dispozici metadata, prohlížecí i stahovací 

služby

◦ více v mé prezentaci o produktech ČÚZK
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 Gestor: Ministerstvo dopravy
◦ Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
 Spolupráce se Zeměměřickým úřadem, doplnění 

atributů u dálnic až silnic III. třídy

◦ Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace (SŽDC)
 bude vypsáno výběrové řízení na Železniční bázi 

geodat (ŽELBAGED)

◦ Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP)
 publikuje metadata a data prostřednictvím 

Národního geoportálu

◦ Státní plavební správa (SPS)
 poskytuje metadata a prohlížecí službu
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 Gestor: Český úřad zeměměřický a 
katastrální (Zeměměřický úřad)
◦ ČÚZK publikuje metadata a prohlížecí a stahovací 

službu

◦ Probíhají jednání s MZE a MŽP o doplnění ZABAGED o 
další atributy (poslední jednání 19.10.2015)

◦ Na MZE schválen projekt na rozvoj IS VODA
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 Gestor: Ministerstvo životního prostředí
◦ Probíhají jednání za účasti AOPK a NPÚ (poslední 

jednání 23.11.2015)

◦ Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)

 Připravuje se geodatabáze pro velkoplošná zvláště 
chráněná území a ptačí oblasti (zatím ručně, 1.Q 2016 
zautomatizování aktualizací) => publikace GML

◦ Národní památkový ústav (NPÚ)

 1.12.2015 bude spuštěn nový geoportál památkové péče 
(bude obsahovat metadata)

 harmonizace dat bude probíhat v 1. pololetí roku 2016
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 Témata Nadmořská výška a ortofotografické
zobrazení

 Gestor: Český úřad zeměměřický a 
katastrální (Zeměměřický úřad)
◦ Více v mé přednášce o aktivitách ČÚZK

◦ Nadmořská výška – připravuje se prohlížecí služba (plán 
12.2015), data ve formátu TIFF (plán 12.2015), stahovací 
služba (WCS, 1. pololetí roku 2016)

◦ Ortofografické zobrazení – prohlížení služba v provozu od 
6.2015, data ve formátu TIFF v provozu od 6.2015, 
stahovací služba (WCS, 1. pololetí roku 2016)
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 Gestor: Ministerstvo životního prostředí 
(CENIA, Česká informační agentura 
životního prostředí)
◦ Jsou k dispozici metadata

◦ Provozuje se prohlížecí a stahovací služba nad 
neharmonizovanými daty

◦ Termín splnění: 2020 (bude probíhat harmonizace)
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 Gestor: Ministerstvo životního prostředí 
(ČGS, Česká geologická služba)
◦ Metadata jsou publikována na Národním geoportálu INSPIRE

◦ Byla zahájena analýza datové specifikace z pohledu 
datového modelu a z pohledu kódovníků pro litologii a 
stratigrafii

◦ Po diskuzi s Britskou geologickou službou byly 
identifikovány chyby v kódovníkách INSPIRE, které se mají 
řešit na pracovním jednání v prosinci 2015 v rámci MIG-T.
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 Témata Statistické jednotky a Rozložení 

obyvatelstva – demografie

 Gestor: Český statistický úřad

 ČSÚ nemá zatím INSPIRE rozpracován, nemá žádná 
metadata či harmonizovaná data, služby INSPIRE
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 Gestor: Český úřad zeměměřický a katastrální

 Jsou k dispozici metadata, prohlížecí i stahovací 
služby, spuštěno 21.10.2015
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 Gestor: Ministerstvo zemědělství

 Proběhla jednání za účasti MZE, VÚMOP, SPÚ

 Přechod kompetencí u aktualizace a vedení BPEJ z 
VÚMOP na SPÚ

 Informace od ČGS:
◦ Aktuálně vzniká konsorcium dvanácti výzkumných institucí 

a univerzit pod názvem Národní výzkumné centrum půd

◦ v rámci kterého bude řešeno, která organizace 
vlastní/spravuje jaká data ve vztahu k tomuto tématu (viz 
přednáška I. J. Dvořáka z ČGS)
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 Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

 Probíhají jednání za účasti MMR, MZE a ČÚZK

 V současné době probíhají analýzy datové 
specifikace a možnosti naplnění stávajícího využití 
území a budoucího využití území
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 Témata Stav ovzduší, Zeměpisné meteorologické 
prvky

 Gestor: Ministerstvo životního prostředí (Český 
hydrometeorologický ústav)

 Na českém geoportálu jsou metadata k staniční síti

 Na ČHMÚ bude probíhat harmonizace dat 
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 Gestor: Ministerstvo životního prostředí 
(ČGS, Česká geologická služba)
◦ Projekt Minerals4EU byl první realizací databáze, jejíž jádro 

vychází z databázového modelu INSPIRE pro téma Nerostné 
zdroje. 

◦ V červnu 2015 byl v ČGS implementován datový model 
projektu Minerals4EU, kompatibilní s INSPIRE pro 2 datové 
sady: poddolovaná území a ložiska nerostných surovin. 

◦ V návaznosti na tento krok byla vytvořena a vypublikována
první harmonizovaná WFS služba na projektovém portále 
http://minerals4eu.brgm-rec.fr/. 

◦ Do INSPIRE MIG-T byl projektovým koordinátorem podán 
oficiální návrh změn kódovníků, které vznikly během řešení 
projektu. Návrh by měl být projednáván/schválen na 
prosincovém pracovním jednání MIG-T.

http://minerals4eu.brgm-rec.fr/
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Děkuji za pozornost

Ing. Petr Souček, Ph.D.

petr.soucek@cuzk.cz

Ryšavec lúčový (sk)
Rezavec lesknavý (cz)
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.
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