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Proč otevřená geodata?

1.Narovnání podmínek přístupu k datům

2.Zjednodušení agendy výdeje dat

3.Zvýšení transparentnosti a důvěry

4.Podpora přípravy investic

5.Podpora vzdělávání, vědy, výzkumu

6.Podpora inovací a konkurenceschopnosti Prahy



Dosavadní aktivity

Poskytování dat

veřejnosti

placená data

data zdarma
manipulační poplatky

otevřená data

2008/2009

2014/2015



Příprava, osvěta, propagace

Spolupráce s neziskovými 
organizacemi a občanskými 
sdruženími

• Fond Otakara Motejla

• Fórum pro otevřená data

• OS Geo.cz

1. pražský geohackaton

13.-15.6.2014

dotazník „Pomozte otevřít 

pražská geografická data“

11/2014-02/2015



http://www.praguehacks.cz/



Dotazník open geodata

Výsledky dotazníku



Případová studie

• Otevírání geografických dat – Případová studie

• Ve spolupráci s OSGeo.CZ

• http://46.28.111.140/otevrena-geodata/



Pravidla poskytování geodat

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z Geografického 
informačního systému hl. m. Prahy

Čl. 2 Data a výstupy jsou poskytovány režimem základním, standardním a 
nadstandardním
Čl. 3 Základním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto 
pravidel rozumí poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích 
služeb a formou typizovaných souborů dat (open data). Seznam mapových 
prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů dat a jejich 
výměnných formátů je zveřejněn na adrese www.geoportalpraha.cz. Data a 

výstupy jsou v základním režimu poskytovány bezplatně.

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2587/2014 ze dne 30.9.2014

účinnost od 1.4.2015



Pravidla poskytování geodat

7. Užití dat a výstupů poskytovaných formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a

formou typizovaných souborů dat (open data) je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/], tedy:
7.1. Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli
formátu.
7.2. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli
účel, a to včetně komerčního využití.
7.3. Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit
provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně
nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval
odběratele nebo způsob užití díla odběratelem.
7.4. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci.
7.5. Data získává odběratel zdarma, proto je zapovězen jejich přímý přeprodej

8. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy opatří žadatel a
odběratel kromě odkazu na licenci v bode 7. těchto podmínek také doložkou: „datový podklad
© IPR Praha“ nebo logem IPR Praha a adresou www.geoportalpraha.cz.

Licenční podmínky



Technologie

Formáty Open dat

• GML
• GeoJSON
• Shapefile
• DXF
• GeoPackage (OGC)

• JPEG
• TIFF

Formáty Open dat

• GML
• GeoJSON
• Shapefile
• DXF
• GeoPackage (OGC)

• JPEG
• TIFF

2 zdroje ATOM

1. Přehled datových sad open dat:

opendata.ipr.cz/feed.xml

2. Detail datové sady

např: 
http://opendata.iprpraha.cz/CUR/FSV/FSV_Ve
rejnaWC_b/FSV_VerejnaWC_b.xml



ATOM

Přehled open dat



ATOM

Detail datové sady



Geoportál



Geoportál



První zkušenosti
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Statistika výdeje dat IPR 2014-04/2015

Kč přepážka Kč eShop počet výdejů přepážka počet výdejů eShop počet výdejů celkem



První zkušenosti

téma Hits

ortofoto 362005

3D model 13462

Technická mapa 2982

vrstevnice, klady 2680

doprava 705

územní plán 524

hluková mapa 472

technické vybavení 429

urbanismus 332

ovzduší 278

občanské vybavení 186

geologie 93

ochrana přírody 87

Formát Hits

jpg 255234

jgw 106522

polygonZ 5303

dgn 4790

dxf 2794

shp 2780

mp 2011

gml 1783

tif 1430

json 1213

tfw 374

Pořadí podle návštěvnosti duben 2014



Co dál?

• Příprava projektu MHMP Zavedení 

publikace otevřených dat v hl. m. Praze –

na bázi CKAN

• Integrace otevřených geodat (IPR) do 

systému MHMP

• Rozšiřování poskytovaných okruhů geodat

(městská policie, cenová mapa, …)

• Příprava systému eVýdej – náhrada 

eShopu

• Optimalizace výdejových sad a formátů



Děkuji za pozornost

Jiří Čtyroký

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

www.iprpraha.cz

www.geoportalpraha.cz


