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Motivace a důvody vzniku projektu

• Legislativní a strategické rámce (Geoinfostrategie, 
Akční plán rozvoje ITS, INSPIRE)

• Nízká kompatibilita stávajících řešení SDI v resortu 
dopravy

• Požadavky a potřeby resortu dopravy a ostatních 
uživatelů

• Odpověď na řadu otázek ve vztahu k resortním SDI 
řešením

Naplňuje stávající stav naše požadavky (např. přístup k 
informacím aj.)?

Máme data (datové sady), které potřebujeme?

Získáváme z datových sad informace, které potřebujeme?

Pokrývají stávající datové sady potřeby i dalších uživatelských 
skupin?

Jsou prostorová data v resortu dopravy efektivně využívána? 
Umožňuje jejich efektivní využití stávající SDI?

Jaká je využitelnost stávajících sad prostorových dat pro 
veřejné služby?

Naplňujeme efektivním způsobem povinnosti plynoucí se 
stávající legislativy?

...



Cíl projektu

• vytvoření propojené infrastruktury
prostorových dat v resortu dopravy,
která bude agregovat prostorová
data o dopravní infrastruktuře a
naplňovat požadavky široké skupiny
různých uživatelů od veřejné správy
po veřejnost

Řešení 
realizovatelné: 

Podpořené 
legislativou, 

ekonomicky výhodné

Řešení udržitelné: 
Personálně, finančně, 

organizačně

Řešení použitelné: 
Zdroj pro uživatele, 

ad-hoc problematiky, 
otevřenost, 
modularita, 

interoperabilita, 
přehled

Řešení autorizované: 
Dodávané 

pořizovateli dat, 
pravidelně 

aktualizované



Výstupy studijní fáze

• Část 1: Přehled a analýza současného stavu
• 72 datových sad, 8 hlavních systémů pro správu prostorových sad
• Přehled a analýza související legislativy

• Část 2: Souhrn potřeb resortu dopravy (MD, vláda, skupiny klíčových 
uživatelů)
• Požadavky na datové sady a nové služby, zdůvodnění potřeb
• Identifikace uživatelských skupin

• Část 3A: Řešení
• Varianty metadatový portál, open data portál
• Mapový portál



Část 3B: Varianta Mapový portál

• Mapový portál bude zajišťovat nejen centralizaci dat rezortu dopravy, ale i mapové 
publikační rozhraní, stahování dat v různých formátech

• Systém není primárním místem vzniku dat, jeho hlavním účelem je především 
konsolidace datových zdrojů, služeb a systémů. 

• Na portálu ale bude možné provádět analýzy nad prostorovými daty a výsledky 
těchto analýz budou sloužit pro účelové mapové kompozice dle potřeb MD. 

• Resortní organizace MD budou data, služby a odkazy na vlastní systémy na portál 
průběžně sdílet. Bude možné zobrazit data například ŘSD, Správy železnic, ŘLP nebo 
SPS. Bude se jednat především o data, která jsou volně publikovatelná, nejsou 
omezená licencí.

• NÁVRH AKCENTUJE DŮRAZ NA TECHNICKOU PROVEDITELNOST



Současný stav
• Probíhá příprava pro zahájení implementační fáze projektu

• Datová politika, komunikace s OHA MV

• Metodika k tvorbě nových datových sad – spolupráce s CDV, v.v.i

• Projekt identifikoval 39 datových sad, které chybí a po kterých je poptávka 
(resort i externí subjekty) – v plánu je analytická příprava pro priotirizaci a 
prověření možností vytvoření těchto sad prostorových dat

• Diskuze k možnému zavedení CEŽD, implementaci RailML či nalezení 
vhodného souladu s BIM 

• Rizika – zejm. fin. zabezpečení (COVID a úspory v SR)



Datová politika v resortu dopravy
• Data a služby nad daty budou k dispozici za následujících podmínek

• Přímo publikována budou data, která:
• Lze zveřejňovat, protože se jedná o otevřená data

• Nejsou ve specifickém režimu ochrany

• Jejich zveřejnění neohrozí bezpečnost dopravy

• Dále budou publikována data na základě odůvodněného požadavku, kterou budou 
určena jen pro potřeby resortu dopravy

• Nebudou publikována citlivá data, licencovaná data a data, která jsou určena jen pro 
interní využití (skrze zabezpečený přístup pouze pro potřeby MD/resortních organizací)

Dlouhodobě 
chybějící a 
poptávaný 

resortní 
dokument



Metodika k tvorbě datových sad

• Vytvoření souboru pravidel, kterými se bude tvůrce nových datových 
sad řídit

• Základní popis záběru metodiky:
• Definice zadání

• Způsob zpracování datové sady, určení formátů, určení obsahu metadat

• Technická příprava (geometrie, sběr dat, referenční sady)

• Organizační příprava (vlastník, správce, editor sady)

• Dostupnost a správa datové sady

Dlouhodobě 
chybějící a 
poptávaný 

resortní 
dokument



Kroky do budoucna

• Zabezpečení finančnících prostředků

• Spuštění Implementační fáze projektu, spolupráce s CENDIS, s.p.

• Realizace mapového portálu 2021+

• Rozpracování a detailní technická specifikace služeb pro optimalizaci, 
organizaci a zvýšení bezpečnosti dopravy na základě Studie k SDI v dopravě.

• Zároveň s tím: Vize a úkol: nalézt vhodné propojení s BIM a DTM – možnost 
využití dat z DTM i v mapovém portálu



Děkuji za pozornost !


