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Účel a obsah prezentace
• Ozvěna z konference Nemofórum ze 17. 10. 2018, ČÚZK
• Proč je dobré dbát na průběžnou reklamu úspěšných kroků ve vývoji infrastruktury 

pro prostorové informace
• Technická zpráva ISO o projektu CITI SENZE v Soulu - vysvětlení schémat modelů 

„Ubikvistických veřejných přístupů ke geografické informaci /GIS (UPA GI)“
• Konkrétní příklad nasazení UPA  GIS  aplikace na měření hodnot škodlivin za silného 

znečištění ovzduší v ČR

GIVS, 20.-21. května 2019 2

Poděkování: 
Za možnost zpracovat tuto prezentaci děkuji panu MUDr. Radimu Šrámovi, DrSc.,
z oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Institutu experimentální  medicíny 
AS ČR  v Praze - Krči, který mi laskavě zapůjčil podstatné materiály z evropského 
projektu CITI-SENSE, který byl v ČR zpracován pro lokalitu Ostrava – Bartovice a 
dalších podobných projektů.



Analogové mapy

Digitální GI

WEB GI Mobilní
e GI

4. generace

UPA GIS
Na geografické informaci založený ubikvistický veřejný přístup k informacím    

3. generace GI

2. generace
+ Digitální mapy
+ Geografické databáze

vizualizace

Souvislosti

Vzhledy jevů ( obsah)

+ Přístupnost 

+  Snadné pochopení souvislostí

Reminiscence na závěr konference Nemofóra k interoperabiltě BIM a GIS (2018)



Význam používání případů užití
- Jižní Korea dbá na PR

V 2014 byla vydána mezinárodní norma ISO 19154 Geografická informace – Ubikvistický 
veřejný přístup – Referenční model, který nese podtext

= > uživatelé jsou nejen příjemci informace, ale současně jejich spoluproducenty (tj. to je 
ta proklamovaná spolupráce s veřejností).

Fakta: 
1. Z evropských fondů financovaný projekt CITI-SENSE, do kterého je  zapojená Ostrava lokalitou 

Bartovice, byl českým zástupcem v projektu, který svou charakteristikou patří do aplikací UPA GIS.
2. Zapojení  dalších lokalit evropských zemí  do evropského projektu CITI-SENSE : Barcelona (Spain), 

Belgrade (Serbia), Edinburgh (UK), Haifa (Israel), Ljubljana (Slovenia), Oslo (Norway), Vienna
(Austria), and Vitoria-Gasteiz (Spain). 

3.   Další podobné aktivity  jsou již součástí excelentního výzkumu v ČR.

4.    ISO /TR 19167 Aplikace „ubikvistického přístupu veřejnosti ke geografické informaci“ pro  
služby  související s kvalitou ovzduší  - zkušenosti  a příklad dobré praxe  (Jižní Korea),   
(k dispozici je  návrh  textu FDIS  této technické zprávy ISO, finální text bude dokončen    
v roce 2019). 
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Etapa UPA GIS projektů
1. Klíčovým aspektem projektů UPA GI není 

vytváření zdroje geografické informace, nýbrž 
znalost geografické domény, v níž je projekt 
realizován,

2. Většina  realizovaných procesů není primárně 
geografická, přestože geografické hledisko je 
při řešení životní situace vždy obsaženo 
(téměř vždy pak hledisko časové),

3. - ani uživatel, ani ten, kdo implementuje 
projekt, není  v oblasti geografické informace 
profesionál (lay people), základem projektu 
tvoří různá kombinace aplikací služeb IT, IKT, 
GIS a další, které jsou předem připraveny pro 
řešení jádrového problému.

4. Ubikvistický model kontextové informace  je 
založen na bezešvém mobilitě a bezešvém 
kontextu ( totožné chápání rychlosti, 
orientace, blízké orientační body jako 
restaurace, nemocnice, a také dynamických 
dat jako je doprava, povětrnostní podmínky

 účastníci přirozeně nakládají s tzv. myšlenými 
mapami

 významnou roli v projektu hraje příslovce „kde“;  
jedná se o významné, na místu závislé služby  

 z hlediska technologií (geomatiky)   a datových 
zdrojů je vše pro řešení připraveno 
(technologické mobilní připojení občanů je 
všude se vyskytující, tedy ubikvistické)

 Rozeznáváme:
 místní UPA
 geoprostorový UPA
 geosémanticky, kontextový UPA

- lze zapouzdřit



Co znamená věcně UPA GIS
- hlavní komponenty

.
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Platforma 
otevřených dat

Síť senzorů Platforma dat 
sociálních médií

Mobilní aplikace

GIS platforma

Modul UPA – to – GIS služeb založený na kontextovém informačním modelu 

Web aplikace Mobilní aplikace

Obecní úřad /magistrát Občané

Systém pozorování kvality ovzduší

Informační systém kvality ovzduší

Koneční uživatelé
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Místní úřad

Občan
Registr 
obyvatel

Sensitivní skupina Obecná skupina

Externí  média  /1      

1 Platforma  otevřených dat o kvalitě ovzduší na externím médiích
2 Platforma externích sociálních médií  zaměřená na kvalitu ovzduší

Získává regionální informaci

Varovná zpráva  a  doporučení 
akce

propagace

propagace

propagace

Demonstruje názor obyvatel

Získává regionální předpověď 
o kvalitě ovzduší

Získává na místu závislou informaci 
o kvalitě ovzduší v reálném čase

Externí media /2

Získává regionální informaci o 
kvalitě ovzduší

Počáteční /vstupní 
názor občanů města

Zpětná vazba na zjištění 
zhoršení kvality vzduchu



Zkoumání kvality ovzduší v globálním 
pohledu  na střední Evropu
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• Projekt CITY SENSE inicializoval dialog mezi  techniky, vědeckými pracovníky, laiky 
na rozmanitá témata, týkající se životního prostředí. Definovaný rámec projektu 
uváděl nepodmíněně vedený dialog  mezi nimi. Byly pořízeny technologické 
komponenty.

• Architektura projektu je popisována šesti třídami  kategorie služeb z TNK CEN/TI 
15449-4.

• a) bezpečnost a ochrana soukromí
b) zpracování dat- pozorování musí být přístupné a transformovatelné do různých formátů (XML, JSON, 
CSV, atd)
c) zpráva dat:  pro projekt byl vyvinut několika úrovňový web; web byl schopen rozlišovat a třídit;
d) architektura – podpora celé řady různých sensorů, platforem, apps
e) sensory a vizualizace  - byly vyvinuty aplikace na mobilních systémech, společně zasadíme jeden  
konečný modelový,

Evropský projekt CITY SENSE
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Model CITI SENSE
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venku
uvnitř

radon

mobily

školy, veřej. 
prostranství

Cloudové výpočty



Využití mezinárodních  norem 
třídy ISO 19100 v tomto 

infrastrukturálním modelu
• ISO 19119 (ČSN EN ISO 19119) Geografická informace – Služby

• ISO 19142(lépe než OGC Sensor Observation Service) ČSN EN ISO 19142 Geografická 
informace – Webová služba vzhledů jevů

• ISO 19109  Geographic information  - Rules for application schemas (překlad na konci r. 
2019)

• ISO 19156 (ČSN EN ISO Geografická informace – Pozorování a měření)

• Jižní Korea se dále v definicích dále odvolává na: ISO 19101, ISO 19154, překlady existují
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Další aktivita v České republice

• Molekulárně-genetické studie (ÚEM Praha)
Hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků a běžců:
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Healthy Aging in Industrial Environment
(Výzkumný projekt HAIE)
Excelentní výzkum OP VVV

studium peroxidace lipidů, tvorby DNA aduktů, oxidačního poškození DNA, 
studium expozice perzistentním kontaminantům a koncentrací metabolitů PAU
studium metylace DNA a exprese vybraných genů
studium lipidomu, antioxidační aktivity a markerů imunity 
studium nemocnosti dětí do věku 2 let.
ve studii reprotoxicity studovat vztah biomarkerů genetického poškození a oxidačního poškození 
k poškození spermií v průmyslové a kontrolní lokalitě
ve studii běžců studovat vliv zátěže běžců v průmyslové a kontrolní lokalitě na tvorbu miRNA a na 
oxidační poškození 



HAIE = řada studií na populační a molekulární úrovni hledající vztahy 
mezi environmentálními podmínkami, životním stylem, zdravotním 

stavem a stárnutím

Muži a ženy středního 
věku (35 – 65 let)

• 2000 osob z MSK
• 2000 osob z JČK
• 70 000 

anonymních osob 
z obou krajů 

Matky (18 – 40 let) a 
jejich děti

• 500 matek a 
jejich dětí v MSK

• 500 matek a 
jejich dětí v JČK

Strážníci (18 – 40 let)

• 70 strážníků v 
MSK

• 70 strážníků v JČK

Běžci (všechny věkové 
kategorie)

• 750 běžců v MSK
• 750 běžců v JČK

Studované populace z
environmentálně zatížené (MSK) a nezatížené lokality (JČK)



Projekt Zdravé stárnutí v praxi

GIVS, 20.-21. května 2019 14



Přehled diskutované problematiky
Ubikvistické služby a modely 

A) služby
na místu závislé služby;
mobilní služba, vyžadující ubikvistické technologické mobilní připojení občanů; 
řetězení služeb, tj. vytváření řetězců (chains) v důvěryhodném prostředí;
řetězení může být opakní (neprůhledné);

B) modely
ubikvistické modely: využívající bezešvou mobilitu a bezešvý kontext;
propojitelné díky bezdrátovým ICT a v prostředí mobilních zařízení GNSS s jinými modely (opět v 
důvěryhodném prostředí);
propojení s občany;

C) blockchains
„UPA to GIS“ modely jsou výchozí platformou pro  blockchains, známé ze Smart Cities nebo 
Smart Regions
(viz dále také doporučený článek M. Staszkiewiczové)
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Doporučení pro NIPI
Není problém zahájit vedení jednoduché evidence o příkladech aplikací a 
modelů GIS:

• Příklady osvědčené praxe NIPI  - viz standardní tabulka z technické zprávy CEN
TNI CEN/TC 15442/2: 2013 Geografická informace – Infrastruktury prostorových dat – Část 2: 
Nejlepší praktiky
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Doporučená literatura:
1) ISO 19154 Geographic information informace – Ubiquitous public access – Reference 

model
2) ISO/TC  19167 The application of “ubiquitous public access – to geographic information“  

for an air quality information service
3) International Jurnal of Spatial Data, Infrastructures Research,2018, Vol.13, 48-61, 

Special section: Citizen Data Science
(další odkazy na literaturu naleznete v referencích uvedeného článku)

4) Alena Bartonová, Development of Sensor Based Citizens‚ Observatory community for Improving
Quality of Life in Cities, Presentation at AAAS 2015 Anual Meeting, 12-16 Februar, San Jose, 
CA.URL: <<https:// aaas. Confes.com/aaas/2015/webprogram/Paper14191.html>

5) Mapping and the Citizen Sensor, Pp.13-35, London: Ubiquity Press. DOI: https:// 
doi.org/10.50334/bbf.b. License: CC-BY 4.0.

6) Maria Staszkiewiczová, Přichází doba decentralizovaná, Lidové noviny/Česká pozice  ze 
dne 2.3.2019

7) Peter Mell, Grance, T., The NIST definition on cloud computing,NIST , Recommendation
of the National Institute, NIST-National Institute of Standards and Technology, U.S. 
Department of Commerce, Special publication 800-145, September 2011
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Děkuji za pozornost

RNDr. Eva Sovjáková
esovjakova@gmail.com


