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Úvodem…

• Nové technické návody

• Verze 2.0
- nyní revize v JRC/MIG



• Legislativa zůstává, mění se „jen“ 
technické návody

• Snaha o sjednocení nejasných 
implementací verze 1.3

• Všechny aktuální pokyny pro INSPIRE 
metadata na jednom místě
- 168 stran (2016; bez ukázkových XML 

kódů) místo původních 99 stran (2013)
- výsledek spolupráce JRC a MIWP-8

Zdůvodnění



• Metadata pro interoperabilitu

• Metadata jednotlivých INSPIRE témat

• Metadata pro služby prostorových dat

• Jazykově neutrální identifikátory

• Definice Jedinečného identifikátoru zdroje

• Pravidla pro provázání dat a služeb

• Definice Podmínek vztahujících se k 
přístupu a použití

Nový obsah



Metadata pro interoperabilitu

datum  vytvoření (Date of creation)

název (Resource title)

organizace (Responsible party)

abstrakt (Resource abstract)

lokalizace (Geographic location)

původ (Lineage)

soulad (Conformity)

klasifikace (Topic category)

Souřadnicový referenční systém
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Časový referenční systém
Gregorian Calender

Kódování
Addresses GML Application Schema, verze 3.0 
podle D2.8.I.5 Data Specification on Addresses 

– Technical Guidelines

Kódování znaků
utf8-8

Typ prostorové reprezentace
vektor

Topologická konzistence
Počet vadných spojení bod –

křivka: 78



Metadata jednotlivých INSPIRE 
témat

datum  vytvoření (Date of creation)

název (Resource title)

organizace (Responsible party)

abstrakt (Resource abstract)

lokalizace (Geographic location)

původ (Lineage)

soulad (Conformity)

klasifikace (Topic category)

Souřadnicový referenční systém
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3046

Časový referenční systém
Gregorian Calender

Kódování
Addresses GML Application Schema, verze 3.0 
podle D2.8.I.5 Data Specification on Addresses 

– Technical Guidelines

Kódování znaků
utf8-8

Typ prostorové reprezentace
vektor

Topologická konzistence
Počet vadných spojení bod –

křivka: 78

Informace o údržbě
jednou ročně atributy, 

neplánovaně geometrie



Metadata pro služby prostor. dat

naše „tradiční“ WMS
36 000 000 uživatelů

INSPIRE kompatibilní WMS
220 000 uživatelů

služby prostorových dat

síťové služby
220 000 uživatelů36 220 000 uživatelů



Metadata pro služby prostor. dat

naše „tradiční“ WMS
36 000 000 uživatelů

služby prostorových dat

Výkonnost: 20 sekund

Kapacita: 2 uživatelé

Dostupnost: 60% času

Kategorie: interoperabilní

vyvolatelná

interoperabilní

harmonizovaná



• Snaha o provázanost (meta)dat

Jazykově neutrální identifikátory

Základní INSPIRE licence

<gco:CharacterString>Základní INSPIRE 

licence<gco:CharacterString>

<gmx:Anchor 

xlink:href="http://licence.eu/inspire/z

akladni">Základní INSPIRE 

licence</gmx:Anchor>



• Snaha o provázanost (meta)dat

Jazykově neutrální identifikátory

Katastrální parcely



• Rozdílné závěry v členských státech
-CZ-00164801-CORINE_1990
- http://data.gov.sk/set/rpi/dat/am/urad007/123
-…

• Stále diskuze v JRC o nejvhodnějším 
přístupu
- nově se doporučuje se URI
- <gmx:Anchor 

xlink:href="http://paikkatiedot.fi/so/10

02001">paikkatiedot.fi/so/1002001</gmx:A

nchor>

Definice Jedinečného identifikátoru 
zdroje



<srv:operatesOn

xlink:href=" 

http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&STARTPOSIT

ION=1&MAXRECORDS=10&REQUEST=GetRecords&RESULTTYPE=results&O

UTPUTFORMAT=application/xml&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc21

1.org/2005/gmd&TYPENAMES=gmd:MD_Metadata&ELEMENTSETNAME=bri

ef&CONSTRAINT_LANGUAGE_VERSION=1.1.0&CONSTRAINTLANGUAGE=CQL

_TEXT&NAMESPACE=xmlns%28ogc=http://www.opengis.net/ogc%29,x

mlns%28gml=http://www.opengis.net/gml%29,xmlns%28apiso=http

://www.opengis.net/cat/csw/apiso/1.0%29,xmlns%28csw=http://

www.opengis.net/cat/csw/2.0.2%29&constraint=apiso:identifie

r%20Like%20%27%26{jedinečný identifikátor 

zdroje}%26%27&#MD_DataIdentification"/>

Pravidla pro provázání dat a služeb

služba X data Y

referenční databáze

geologická databáze

databáze inženýrských sítí

demografická databáze



• Opět užití principu hypertextu

<gmx:Anchor

xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-

codelist/

ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply">

No conditions apply to access and use</gmx:Anchor>

Definice Podmínek vztahujících se 
k přístupu a použití

žádné podmínky neplatí 

nezbytná registrace uživatele

pouze nekomerční užití

za úplatu

podmínky (užití) nejsou známy



Jak motivovat uživatele k přechodu 
na INSPIRE metadata 2.0?

• Tříletým přechodným obdobím…

• …a validátorem



• Vztah/přechod na (ČSN) ISO 19115-1:2014

• Použití metadat pro monitoring a reporting

• Přidat Abstract Test Suite

• Revidovat Xpath

• a několik dalších…

Co už se naopak do technických 
návodů verze 2.0 nevešlo?



Pevné nervy 
při přechodu 
na INSPIRE 
metadata 2.0.

Tomáš ŘEZNÍK a GeoTým


