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Přehled mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu
 Poskytování dat o geodetických základech do celoevropských projektů
 Výměna dat se sítěmi globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) okolních států
 Spolupráce se sousedními státy při zeměměřických činnostech na státních hranicích
 Homogenizace základních geografických dat na státních hranicích (ZABAGED a ATKIS)
 Účast v projektech EuroGeographics (sdružení evropských národních mapových a katastrálních agentur)

 Výměna geografických dat se všemi sousedními státy na základě dvoustranných dohod
 Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE
 Účast na mezinárodních konferencích, odborných seminářích, apod.
 Setkání a výměna zkušeností se zeměměřickými úřady nejenom sousedních států

Správa geodetických základů
Poskytování dat do celoevropských projektů:

EUREF – Evropská subkomise mezinárodní geodetické asociace:
definice souřadnicových systémů na území Evropy (celoevropská síť GNSS: EPN, další geod. sítě)
EUPOS – projekt evropských GNSS sítí:
definice standardů GNSS sítí

Spolupráce se sousedními státy:
Výměna dat se sítěmi GNSS okolních států

Celková
délka
2 322,0 km

Zeměměřické činnosti na státních hranicích
tvorba jednotného hraničního díla, hraniční dokumentace

Homogenizace základních geografických dat na hranicích
(ZABAGED a ATKIS)
Projekt v rámci programu Cíl 3 „Ahoj sousede“, na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Časový rozsah: 2009-2011

Partneři: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V (IÖR)
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
Zeměměřický úřad (ZÚ)
Výsledky: Jednotná státní hranice v sadách ATKIS a ZABAGED, odvozená od nového nebo
staršího hraničního měření
171 styčných bodů, pro liniové prvky přecházející hranici
(vody, komunikace, elektrické vedení)
Srovnávací katalogy objektů
Více informací na webových stránkách projektu:
http://geodat.ioer.info

Projekty EuroGeographics

sdružení evropských národních mapových a katastrálních agentur
Cíle: vytvářet, spravovat a distribuovat harmonizované sady referenčních
topografických dat malých a středních měřítek a související služby pro zajištění
zákaznických požadavků přeshraničního a celoevropského rozsahu,
pomáhat Evropské komisi s jejím programem a směrnicemi.
EuroGlobalMap (EGM)
EuroRegionalMap (ERM)
State Boundaries of Europe (SBE)
EuroBoundaryMap (EBM)
EuroGeoNames
ČÚZK je členem EuroGeographics

ZÚ zpracovatelem dat
http://www.eurogeographics.org/projects
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Projekty EuroGeographics

sdružení evropských národních mapových a katastrálních agentur
Řízení projektu

Dokumentace a standardy - nástroj harmonizace obsahu

Ústřední kancelář EG
Hlavní koordinátor NMAs
Technický tým produktu
Regionální koordinátoři
Obchodní manažer EG
Zpracovatelé projektu

Datový model
Databázové šablony
Dokumentace
Specification and Data Catalogue
Technical Producer Guide
Katalog objektů
Kódování atributů a features dle DIGEST FACC
Metadata dle standardu ISO 19115

Komunikační nástroje

Elektronická pošta
Basecamp – webové rozhraní pro projektový management , tj. úložiště dokumentace,
nástrojů, databázových šablon a jeho prostřednictvím lze komunikovat s ostatními
zpracovateli a koordinátory.
YouSendIt – webová služba pro sdílení souborů, tj. download, upload
Pracovní mítinky
Webové stránky EG (www.eurogeographics.org)
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Projekty EuroGeographics

sdružení evropských národních mapových a katastrálních agentur
Výsledky: každoročně aktualizované formálně i obsahově harmonizované datové sady,
nové projekty – EuroGeonames, European Location Framework (ELF)

Problémy: stále ještě neúplné pokrytí území Evropy, problém některých zemí naplnit
požadované objekty a atributy dle specifikací
Inspirace: reálné výsledky v oblasti harmonizace rozsáhlých datových sad, postup od malých
měřítek k větším, postupné rozšiřování obsahu, postupné rozšiřování počtu
zpracovatelů, propracované řízení projektů, kontrola kvality - validace dat
Ukázka ERM

Testovací prostředí služby EuroGeoNames (EGN)

Projekty EuroGeographics

sdružení evropských národních mapových a katastrálních agentur
Významní uživatelé dat:

The European Commission
(Eurostat, DGREGIO, DG Transport)

The European Agency for
Environment

GMES program

Water Framework Directive
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Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE
200/1994 Sb., o zeměměřictví
… (3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území České republiky,
poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství4a) tato základní
prostorová data:
a) základní státní mapová díla pro veřejné použití,
b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,
c) databáze, = ZABAGED®
d) ortofotografické zobrazení území celé republiky,
e) databázový soubor geografického názvosloví.

Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE

Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE
Cíl první
Metadata všech souborů prostorových dat a síťových služeb v souladu s INSPIRE

Řízení projektu
Resortní koordinační výbor INSPIRE
Řídící výbor Geoportálu ČÚZK
Organizační struktura ZÚ

Komunikační nástroje

Dokumentace a standardy
Nařízení Komise (EU) č. 1205/2008
INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadatový profil ČÚZK
Národní metadatový profil

Výsledky
Splněno v roce 2010 nad rámec povinností
(metadata pro všechny produkty, Metadatový editor, Metadatový profil ČÚZK)
Obrovský přínos pro uživatele i poskytovatele

Problémy
Pracnost , finanční náročnost
Národní geoportál INSPIRE nepřebírá metadata datových sad
Duplicitně a nesprávně, neaktuálně vyplněná metadata jinými poskytovateli
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Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE
Cíl druhý
Prohlížecí, stahovací, vyhledávací a transformační služby v souladu s INSPIRE

Řízení projektu
Resortní koordinační výbor INSPIRE
Řídící výbor Geoportálu ČÚZK
Organizační struktura ZÚ

Dokumentace a standardy
Nařízení Komise (EU) č. 976/2009
Technical Guidance for INSPIRE Services

Komunikační nástroje

Výsledky
Splněno v roce 2011 pro vyhledávací a prohlížecí služby, 2012 pro transformační
(Pro stahovací služby v roce 2013 – po upgrade SW)
Obrovský přínos pro uživatele

Problémy
Pracnost , finanční náročnost
Termíny vydání specifikací a následné nutné úpravy SW
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Účast ZÚ na harmonizaci dat a služeb dle INSPIRE
Cíl třetí
Datové sady v souladu s INSPIRE

Řízení projektu

Dokumentace a standardy

Resortní koordinační výbor INSPIRE
Řídící výbor Geoportálu ČÚZK
Organizační struktura ZÚ

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010
INSPIRE Data Specification

Komunikační nástroje
Výsledky
Splněno v roce 2012 pro zeměpisná jména (GN) a vodstvo (HY)

Problémy
Prováděcí předpisy INSPIRE a současné právní předpisy nestačí
Nevyjasněnost rolí v procesech harmonizace a publikace jednotlivých témat
Není shoda na hiearchii členění liniových typů objektů a vedení identifikátorů
Neúplnost publikovaných témat
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Účast ZÚ na harmonizaci dat dle INSPIRE
Příloha I

Příloha III

1. Souřadnicové systémy
2. Systémy geografických souř. sítí
3. Zeměpisná jména
4. Územní správní jednotky
5. Adresy
6. Parcely
7. Dopravní sítě
8. Vodstvo
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 životního prostředí
8. Výrobní a průmyslová zařízení
9. Zemědělská a akvakulturní zařízení
10. Rozložení obyvatelstva – demografie
11. Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky
podávající hlášení
12. Oblasti ohrožené přírodními riziky
13. Stav ovzduší
14. Zeměpisné meteorologické prvky
15. Zeměpisné oceánografické prvky
16. Mořské oblasti
17. Bioregiony
18. Stanoviště a biotopy
19. Rozložení druhů
20. Energetické zdroje
21. Nerostné suroviny

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

Vysvětlivky:
ZÚ se hlásí jako povinný poskytovatel.
ZÚ se hlásí jako povinný poskytovatel, pro
tvorbu národní datové sady INSPIRE
potřebuje spolupráci s dalšími subjekty.
ZÚ je nebo chce být držitelem kopie dat nebo
jejich části.
ZÚ data nemá.

Geonames a INSPIRE

ZABAGED a INSPIRE
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Souborová
data

Síťové služby
WMS

WMTS

WFS

ArcGIS
Server
x
x
x
x
x
x
-

Tištěná
forma

SM 5 vektor3)
SM 5 rastr
ZM 10
ZM 25
ZM 50
ZM 100
ZM 200
MČR 500
MČR 1M
Data200
Ortofoto ČR
ZABAGED® - polohopis

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
-

x

ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice

x

x

-

-

-

-

ZABAGED® - výškopis grid 10x10m
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Poznámky: 1) Tisk na zakázku na velkoformátové tiskárně
2) Výdej souborových dat v případě hromadných objednávek
3) Z území, kde již byla provedena digitalizace KM
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Závěrem k postupu implementace INSPIRE
Zpracování metadat a harmonizace síťových služeb jsou v rámci ČÚZK zvládnutelné.
Harmonizace dat je komplikovanější u témat, která nejsou vedena pouze v ČÚZK
- týká se zejména ZABAGED® jako zdroje těchto témat (vodstvo, dopravní sítě,…..)

Rolí ZABAGED® je především garantovat geometrii objektů.
Chybějící atributy se od počátku tvorby ZABAGED® předpokládalo čerpat/odkazovat
přes jednoznačné identifikátory objektů z/do databází správců příslušných typů
objektů, pokud existují.
Dle zákona o zeměměřictví jsou některé rezorty povinny pro vedení ZABAGED®
poskytovat data a ZABAGED® je závazná pro ISVS, ale prováděcí předpisy neřeší jak.
Harmonizovat témata odděleně přinese vyšší pracnost a finanční náročnost.
Důležité je řešení topologie, časové konzistence, životního cyklu prvků, kvality dat.
ZABAGED® může a měla by sehrát integrující roli.
Inspirací pro další postup „jak na to“ jsou základní registry a projekty EuroGeographics.

Děkuji za pozornost

