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JVF DTM

 Současná platná verze JVF DTM 1.4.2

 Projekt v gesci MV relizovaný z programu BETA2 ve 
spolupráci s TA ČR

 Od 02/2022 nejsou k JVF DTM 1.4.2 připomínky

 JVF DTM 1.4.2 lze plně využívat pro přípravu extenzí

 Přístupný na Portálu JVF DTM

 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/

 Současný provozovatel - Ministerstvo vnitra České 
republiky



Požadavky na extenze JVF DTM

 Extenze slouží pro předávání dat nad rámec Vyhlášky 
DTM

 Mohou definovat libovolní uživatelé (obce, kraje)
 Může existovat neomezený počet extenzí
 Nejsou legislativně ukotveny
 Extenze je vhodné unifikovat
 Nejsou schvalovány na centrální úrovni
 Nepodléhají centrální validaci



Typy extenzí JVF DTM

Odvozované od objektů DTM - pasporty
 VO, kanalizace, telekomunikace, teplovody
 Dopravní infrastruktura (graf)

Vytvářené nad daty DTM - pasporty
 Svislé dopravní značení
 Vodorovné dopravní značení
 Zeleň
 Mobiliář

Doplňují obsah DTM pro potřeby sdílení dat



Technické řešení extenzí

 Zapisovat do hlavního souboru XML s daty DTM
 Strukturovat do samostatného uzlu XML
 Hlavička extenze obsahující

- Název
- Správce extenze
- Verzi extenze

 Doporučujeme dodržet syntaxi JVF DTM



Pravidla pro zpracování

 XML formát
 Doporučujeme dodržovat následující

- Definovat XSD soubory
- Geometrii zapisovat v GML
- Dokumentovat datový model a způsob zápisu objektů

 Jednotná konvence zápisu extenze
 Dodržovat unikátní namespace
 Nelze používat namespace JVF DTM





Standardizace extenzí JVF DTM

 Nástroj pro přípravu standardu – webová aplikace

Aplikace „Předpis pro pořizování objektů DTM“
 Aplikaci spravuje APG
 Nabízí metodický popis a způsob pořizování obj.
 Je potřeba doplnit technologický popis extenzí (XSD…)



Předpis pro pořizování objektů DTM



Účast odborných zástupců na tvorbě extenzí

 Vše lze sdílet a navrhovat v aplikaci „ Předpis pro 
pořizování objektů DTM“

 Návrhy objektů, připomínkování, ukázkové příklady
 Mohou pracovat zástupci VS, KS, AS
 VS – zkušenosti potřeb: CO (obecně) a K ČEMU
 KS – zkušenosti s pořiz.: CO (konkrétně) a JAK
 AS – terminologie



Další oblasti související s extenzemi

 Vycházejí z aktuálních zkušeností z realizací DTM
 Zejména s ohledem na pořizování dat DTM
 Kvalita dat DTM významně ovlivní jejich budoucí využití 

pro extenze (pasporty)

Příklad:
 Tvorba dat DTM na hranicích SVO (přeshraniční správa)



Tvorba dat DTM na hranici SVO

 Hranice SVO nekoresponduje s hranicemi objektů ZPS
 Nastávají 2 charakteristické případy řešení
 A) Úprava hranice SVO
 B) Doplnění dat DTM pomocí extenze



A) Tvorba dat DTM na hranici SVO – Úprava hranice SVO



A) Tvorba dat DTM na hranici SVO – Úprava hranice SVO



B) Tvorba dat DTM na hranici SVO – Doplnění DTM pomocí extenze



Doplnění dat DTM pomocí extenze

Extenze JVF DTM 



Shrnutí – Extenze JVF DTM

 Slouží pro předávání dat nad rámec vyhlášky DTM
 Doporučujeme standardizovat – aplikace APG
 Technologický základ pro pasporty samospráv
 Nepoužívat namespace JVF DTM
 Doplňují obsah DTM pro potřeby sdílení dat


