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Věnováno památce:
Ing. Milana Svítka 
Ing. Hedviky Hamerské 

Tato přednáška je věnována osobní vzpomínce na dva 
významné experty, 
kteří v rámci Státního ústavu pro území plánování  
(Terplan) propracovali v 70. – 80. letech minulého 
století  vizi Integrovaného informačního systému o 
území (ISÚ) – jako základu interoperability národních 
geografických dat

esovjakova@gmail.com
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Stručná historie technické normalizace 
České republice
• Před rokem 1918 podnikové normy, zejména 

v továrnách vyrábějících zbraně
• následovaly oblasti elektrotechniky, 

strojírenské , chemie, aplikovaná statistika, 
dopravní stavby

• 1924 založení Československé společnosti 
normalizační  (ČSN)

• 90. léta :
Tvorba norem ČSN  byla ovlivněna sérií 
nařízení vlády ČR o technických požadavcích na 
výrobky

esovjakova@gmail.com

3

Informace o území – významní 
hráči:

70. -80. léta min. století

ČÚGTK
VTÚ Dobruška
TERPLAN - Státní ústav pro 
územní plánování – Integrovaný 
informační systém o území (ISÚ)



První požadavky interoperability 
geografických dat 
90. léta  
Stavební zákon
• potřeba vytvořit na národní bázi územně 

technické podklady přenosem, úpravou a 
zobrazením na mapách geografických dat z 
různých organizací;

• série nařízení vlády o technických požadavcích 
na výrobky oblast stavebnictví;

V sekci stavebnictví vznikla Technicko-
normalizační komise 122  (TNK 122) Geografická 
informace/Geomatika

O čem se diskutovalo v zahraničí:
• Executive Order 12906 /1994 

(USA)
• Směrnice EU INSPIRE/ 2001 

(EU) – první ustanovení a 
zasedání  expertů

O čem se diskutovalo v ČR:
• Státní informační systém
• Standard státního informačního    

systému  o územní identifikaci

esovjakova@gmail.com
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Pověření a oblast zájmu TNK 122

▫ 90. léta minulého století
Součinnost s ČNI nyní (ÚNMZ) v procesu  zavádění Předběžných evropských norem 
geografické informace  (CEN/TC 287)

▫ Od roku 2003
Součinnost s ÚNMZ v procesu  zavádění harmonizovaných evropských norem CEN a 
mezinárodních norem ISO řady 19100 Geografická informace/Geomatika. 

esovjakova@gmail.com
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Zdroje normativních aktivit v oblasti 
norem geografické informace
bez specifik asijské části  a dalších oborů technické normalizace

• 90 léta

řada standardizačních aktivit    FGDC, FIPS, CEN, kanadské technické normy Geografická    

informace/Geomatika

• nové století    

OGC, ISO(TC211), CEN(TC 287)   

• současnost

OGC                           ISO/TC 211

CEN/TC 287

esovjakova@gmail.com
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O čem se diskutuje v EU:

• schválení směrnice INSPIRE

• tvorba specifikačních dokumentů 
INSPIRE 

• implementace Rámcové směrnice o 
vodách (WFD) => První profil 
metadatové normy 



Harmonizovaná evropská norma
• Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou 

normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou 
nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského 
společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo 
evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma 
stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou 
dohodou notifikovaných osob.    

Poznámka: Celkem bylo do konce 90. let vydáno 11 předběžných evropských norem pro 
geografickou informaci,  v říjnu 2000 byly prezentovány na semináři „České předběžné  technické 
normy pro geografickou informaci“ , konaném v budově ČÚZK. Následně byly zrušeny, neboť 
nebyly v souladu s evropskými normami.

esovjakova@gmail.com
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Povinnosti členů CEN
Každá přejímaná evropská norma nese tento text:

• Této evropské normě je nutno nejpozději do ( 6 měsíců od jejího 
schválení) udělit status národní normy, a to buď vydáním identického 
textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které 
jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do (6 měsíců od 
schválení) .

• Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu 
povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: 
Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České 
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, 
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, 
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, 
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

esovjakova@gmail.com
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CEN sleduje vývoj evropské vývoj 
národních infrastruktur prostorových 
dat

• Technické zprávy CEN/TC 287
CEN/TR 15449:2006   ……..nahrazena

CEN/TR 15449: 2010   Geographic information –Standards, specification, technical reports and      

guideline, required to implement Spatial DataInfrastructures ……nahrazena

CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –Part 1: Reference model

CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –Part 2: Best practises

CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –Part 3: Data centric view

CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –Part 4: Service centric view

všechny vydány v roce 2012, již byly vytvořeny části 5,6.

esovjakova@gmail.com

9



Pět úrovní interoperability:
(CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –
Part 1: Reference model)

• Politický obsah
Spolupracující partneři se slučitelnými vizemi, názorově blízkými prioritami a sledovanými cíli

• Právní interoperabilita
Legislativa harmonizovaná tak, aby vyměňovaným datům byla poskytnuta náležitá právní 

podpora

• Organizační interoperabilita
Koordinované procesy, v nichž různé organizace dosáhnou předem odsouhlaseného a vzájemně 

výhodného cíle 

• Sémantická interoperabilita
Zachování přesného významu vyměňované informace, který je všemi stranami srozumitelně 

chápán

• Technická interoperabilita
Plánovaní technických záležitostí zaměřených na propojení počítačových systémů a služeb

esovjakova@gmail.com
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Několik pravidel pro dosažení 
interoperability:
• Použít modelem řízený přístup založený na normách
• Zachovat přesnost
• Zachovat jednoduchost
• Použít nástroje založené na normách
• Automatizovat procesy
• Kontrolovat kvalitu

Zdroj: (CEN/TR 15449-Geographic information –Spatial data infrastructures –Part 1: Reference 
model)

esovjakova@gmail.com
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Témata pokrytá normami ČSN 
geografické informace
� Přehled dispozici v TNI CEN/TR 15449-1 

esovjakova@gmail.com
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Jádrové komponenty referenčního 
modelu norem geografické informace

• Referenční model
• Data
• Registr GI
• Metadata a vyhledávací služby
• Služby stahování 
• Služby vyvolání
• GeoRM (řízení práv přístupu 

ke geografické informaci)
• Organizování a řízení

Počet disponibilních ČSN 
dokumentů:
24
31
6
21
11
5
25
2
11 

esovjakova@gmail.com
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Zdroj: TNI CEN/TR 15449-1 (97  9813)  Geografická informace- Infrastruktury prostorových dat, Část 1: Referenční model, 
listopad 2013



Profily/Shoda a zkoušení

esovjakova@gmail.com
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• Struktura dokumentu 
normy

� Shrnutí obsahu

� Definice

� Vlastní dokument, včetně schémat XML/UML

�Normativní přílohy……………………………………> 

� Informační přílohy

esovjakova@gmail.com
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Příloha A: Sestava zkoušek 
shody



Děkuji za pozornost
RNDr. Eva Sovjáková
předsedkyně TNK 122
esovjakova@gmail.com
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