


Geoportál byl poprvé představen 
na Inspirujme se… v roce 2010





Uveden do provozu v lednu 2011



Současný geoportál musí být 
nahrazen novým řešením



Nespolehlivost 
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Uživatelé, kteří 
jsou omezeni 
při práci
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EU, které nadále 
trvají
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Sběr uživatelských požadavků 12/2019 – 04/2020



Otevřené i uzavřené semináře, online dotazník



160 dotázaných
200 nápadů, tipů, požadavků



Národní



Legislativní požadavky 
na geoportál řídí 
INSPIRE a Open Data



Všechny části geoportálu 
splňují zároveň požadavky 
na geoportál národní



Cílem je geoportál jeden



???





source technologie



K nástrojům geoportálu aplikační rozhraní 
a podrobná dokumentace pro využití k 
vlastnímu nadstavbovému vývoji



API google



Kombinace API z mapy.cz a google



Spolupráce UX a UI designerem

Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/



Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/

„vyřeší, aby to hezky vypadalo“

Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/



Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/

„vymyslí, jak to bude fungovat“



Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/

„naprogramuje to“



https://www.geo.be



https://geometadatensuche.inspire.gv.at/



http://www.geoportal.gov.si/eng/library/



Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/
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Registr uživatelů využívá 
centrální služby ověřování

Předpokládá se migrace 
současného registru uživatelů
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Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/Zdroj: https://www.cojeuxui.cz/

Metadatový katalog musí 
uživatele rychle a přehlednou 
cestou dostat k tomu, co 
potřebuje.





Příklad Rakousko



EU INSPIRE geoportál



Metadatům budou přidělovány „tagy“



„Metadata“ geoportálů Rozcestník na další 
portály veřejné správy
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Editor metadat zůstane zachován jako volně 
dostupný nástroj pro metadata prostorových i 
neprostorových dat.

Položky metadat budou rozšiřitelné podle 
požadavků Národní infrastruktury pro prostorové 
informace.
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Katalogová služba Národního geoportálu INSPIRE
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Aktuální validace na geoportálu se řídí INSPIRE,     
v budoucnu mohou být přes API integrovány další 
validační nástroje, které vzniknou v EU nebo v ČR.



Registr 
uživatelů

Validační 
nástroje

Správa

Metadata: 
katalog

Číselníky

Webová 
stránka

Metadata: 
editor

Mapové 
okno

Near-real
time data

Katalogová 
služba

Výdejní 
modul

Georeporty



Registry poskytují možnost přiřadit jedinečné 
ID jednotlivým položkám a jejich názvům, 
definicím a popisům (v odpovídajícím jazyce)



Číselník pro INSPIRE prioritní data

Číselník pro prostorový rozsah



Číselníky INSPIRE



Nově vznikne registr „namespace“

https://www.mzp.cz https://www.env.cz
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Jednoduché, přehledné okno pro přidání vrstvy z WMS.
Zvýraznění, že vrstvu poskytuje třetí osoba





U vybraných vrstev je možné zobrazovat data z jednotlivých let
Možnost spustit plynulé zobrazování dat na časové ose
(např. pro vývoj kvality ovzduší a další data s roční aktualizací)



Praha včera: překryv vrstev pomocí „layer swipe“
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Končí e-shop



Vznikne výdejní modul 
pro určité typy dat.
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Vaše data aktuálně



Správa dat nově
Rozpracované Publikované Nejužívanější

Kontrola souladu







Novinkou pro správu vašich 
dat bude „Sandbox“



Poskytovatelé sami určují, kdy jsou jejich metadata připravena 
k publikaci, tedy jsou v maximální možné míře validní
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Nástroj pro monitoring 
předpokládá, že v pravidelných 
časových intervalech dojde ke 
kontrole dostupnosti a souladu 
vašich metadat a bude zasláno 
upozornění.
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Nástroj sloužící pro zobrazování téměř aktuálních dat.
Zatím v kategorii požadavků na rozšíření.
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Georeporty existují na geoportálu od roku 2012



Fungují na geoportálu Prahy



Je u nich zatím příliš mnoho 
nejistot, nejasností, otázek a ALE.



Kdo aktualizuje znalostní báze?
Mohu se spolehnout na jejich obsah?
Najdu státem garantovaná data?



Geoportál může podpořit službami životní 
situace např. na portálu veřejné správy



12/2020 – rozhodnutí MŽP o variantě geoportálu
03/2021 – studie proveditelnosti pro IROP, podklady pro OHA
06/2021 – příprava zadávací dokumentace
10/2021 – výběr dodavatele
12/2021 – podpis smlouvy s dodavatelem

Předpokládaný harmonogram



Přejeme krásný advent a 
poklidný závěr roku 2020.

Oddělení geoinformatiky
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
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