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Otevření pražských geodat

• Změna podmínek pro poskytování geodat IPR Praha

• Naplánováno na 1. duben 2015

• Dotazník „Pomozte otevřít pražská geografická data“ 11/2014-
02/2015



Výsledky dotazníku



Územní plán



Ortofotomapy



Hlukové mapy



Technická mapa



3D model



Pěší trasy



Geologie



MHD



•3D model
•Absolutní výšky budov
•Budovy 3D
•Digitální model povrchu
•Digitální model terénu
•Digitální model terénu - rastr
•mosty 3D
•Relativní výšky budov
•Terén a budovy - absolutní nadmořské výšky
•Bezpečnost
•Objekty Městské policie Praha (body)
•Okrsky Městské policie Praha
•Digitální technická mapa Prahy
•Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - autorizovaná 
data správců - povrchové znaky zobrazené symbolem
•Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - autorizovaná 
data správců - průběh
•Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - povrchové 
znaky zaměřené obvodem
•Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - povrchové 
znaky zobrazené symbolem
•Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - průběh
•Liniová kresba účelové mapy povrchové situace
•Mapové značky účelové mapy povrchové situace
•Městské části
•Plochy (polygony) budov DTMP
•Praha - hranice území
•Technické využití území
•Technické využití území, víceúrovňové plochy
•Účelová katastrální mapa - polygon parcely
•Doprava
•Cyklistická doprava - značky
•Cyklistické trasy
•Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy
•Letní údržba komunikací TSK
•Parkovací automaty
•Pěší trasy
•Pražská integrovaná doprava - linky (aktuální stav)
•Pražská integrovaná doprava - linky - trvalý stav (bez výluk)
•Pražská integrovaná doprava - popis zastávek (aktuální stav)
•Pražská integrovaná doprava - popis zastávek - trvalý stav (bez 
výluk)
•Pražská integrovaná doprava - tarifní pásma
•Pražská integrovaná doprava - trasy (aktuální stav)
•Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk)
•Pražská integrovaná doprava - vstupy do metra
•Pražská integrovaná doprava - zastávky (aktuální stav)
•Pražská integrovaná doprava - zastávky - trvalý stav (bez výluk)
•Stání v zónách placeného stání
•Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací
•Záchytná parkoviště P+R
•Zimní údržba komunikací TSK

•Geologie
•Kategorie radonového rizika
•PanGeo
•Hluk
•Hluková mapa automobilové dopravy - den
•Hluková mapa automobilové dopravy - noc
•Hluková mapa - den
•Hluková mapa - noc
•Opěrné zdi
•Protihlukové bariéry
•Protihlukové valy
•Kvalita životního prostředí
•Odpadní zařízení pro občany
•Svoz komunálního odpadu
•Mapové podklady
•Klad mapových listů 1:1000
•Klad mapových listů 1:10000
•Klad mapových listů 1:2000
•Klad mapových listů 1:500
•Klad mapových listů 1:5000
•Klad mapových listů 1:50000
•Vrstevnice 1 m
•Vrstevnice 2 m
•Vrstevnice 5 m
•Základní mapa 1: 25 000 - bloky - hranice
•Základní mapa 1: 25 000 - bloky - plochy
•Základní mapa 1: 25 000 - linie
•Základní mapa 1: 25 000 - rastr barevný
•Základní mapa 1: 25 000 - rastr černobílý
•Základní mapa 1: 25 000 - symboly
•Občanská vybavenost
•Veřejné toalety
•Ochrana přírody a krajiny
•Ochranné pásmo památných stromů
•Přírodní parky
•Územní systém ekologické stability
•Významný krajinný prvek - registrovaný
•Ortofoto
•Infračervená ortofotomapa Prahy 2011
•Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování -
mimovegetační (pixel 10 cm)
•Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování (pixel 10 cm)
•Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování (pixel 50 cm)

•Ovzduší
•Bonita klimatu
•Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území
•Bonita klimatu z hlediska oslunění
•Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území
•Bonita klimatu z hlediska rychlosti proudění
•Bonita klimatu z hlediska výskytu bezvětří
•Bonita klimatu z hlediska znečištění ovzduší
•Střední zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2
•Velké zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1
•Platný územní plán
•Plán využití ploch - funkční plochy (územní plán)
•Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy 
(plovoucí) - body (územní plán)
•Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy 
(stabilizované) - body (územní plán)
•Podněty na změny územního plánu
•Současně zastavěné území (územní plán)
•Úpravy územního plánu - vymezení
•Velká rozvojová území (územní plán)
•Veřejně prospěšné stavby - bodové prvky (územní 
plán)
•Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky (územní 
plán)
•Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní 
plán)
•Vymezení zastavitelného území (územní plán)
•Změny územního plánu - vymezení změn
•Socioekonomická data
•Cenová mapa Hl. m. Prahy - plochy
•Technická infrastruktura - vodní 
hospodářství
•Protipovodňová ochrana
•Protipovodňová ochrana ( pytle s pískem )
•Záplavové území ( drobné vodní toky )
•Záplavové území ( Q100 )
•Záplavové území ( Q20 )
•Záplavové území ( Q5 )
•Záplavové území ( Q50 )
•Záplavové území (Vltava, Berounka)
•Záplavové území 2013
•Urbanismus a krajina
•Podlažnosti
•Současný stav využití území
•Stavební uzávěry
•Stavební uzávěry - dopravní



Otevřená data IPR Praha

• Přes 100 datových sad

• Každá sada v několika různých formátech
• .shp

• .gml

• .json

• .dxf

• .tif, .dgn, .dwg, .jpg

• 2 Souřadnicové systémy
• S-JTSK

• WGS 84

• Jak toto množství dat uspořádat a publikovat?



ATOM

• Webový standard pro publikaci syndikovaného obsahu

• Vychází z XML

• Nástupce RSS





RSS/ATOM čtečka



ATOM feed

• Obdobně jako na webové stránky může ATOM feed odkazovat na 
jakýkoliv obsah:
• na soubory

• I na ostatní feedy

• Feedy je tak možné hierarchizovat, vytvářet pomocí nich 
stromovou strukturu



…
•Cyklistická doprava – značky

•Cyklistické trasy

•Generel páteřních a hlavních 
cyklistických tras hl. m. Prahy

•Letní údržba komunikací TSK

•Parkovací automaty

•Pěší trasy

•Pražská integrovaná doprava -
linky (aktuální stav)

…

Metadata

WGS 84

• GeoJSON
• DXF
• GML
• Shapefile

S-JTSK

• GeoJSON
• DXF
• GML
• Shapefile

Hlavní feed

Feed datové sady

Soubory 
ke stažení

Soubory 
ke stažení

Odkaz na 
metadata

(CSW)







Výhody ATOM

• Hierarchizace, organizace dat

• Možnost prohlížení v RSS/ATOM čtečkách

• Možnost strojového zpracování – automatizované sledování 
aktualizace dat

• Výpis na www stránkách s použitím stylování –

http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata







Metadata
• Každá datová sada obsahuje odkaz na metadata

• Výstup XML

• „Lidský“ výstup



Metadata
• U každé datové sady odkaz na metadata

• XML

• „Lidský“ výstup



Atributy

• Standardní INSPIRE metadatový záznam neobsahuje informace 
o atributech a číselnících

• důležité pro pochopení a správné použití dat





Hodnota Popis

BD BD - bytové domy

BQ BQ - polyfunkční rodinné a bytové domy

BRR BRR - rodinné domy

BRV BRV - činžovní vily

DAO DAO - plochy s objekty vojenských letišť

DAP DAP - plochy vojenských letišť

DHA DHA - autobusová nádraží

DHG DHG - garáže autobusů

DHM DHM - depa metra

DHO DHO - plochy a zařízení hromadné dopravy

DHT DHT - tramvajové vozovny

DK DK - dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

DLO DLO - plochy s objekty Mezinárodního letiště Václava Havla

DLP DLP - plochy Mezinárodního letiště Ruzyně

DOB DOB - čerpací stanice pohonných hmot

DOS DOS - servisní a provozní dopravní plochy a zařízení

DPG DPG - garáže

DPR DPR - parkoviště P+R

DPV DPV - parkoviště vybraná

DSO DSO - plochy s objekty ostatních letišť

DSP DSP - plochy ostatních letišť

DV DV - doprava vodní

DZO DZO - plochy s objekty železnice

DZP DZP - plochy železnice

DZT DZT - nákladní terminály ve vazbě na železniční dopravu

DZV DZV - železniční vlečky

HY HY - vodní toky a plochy



Atributy

• Standardní INSPIRE metadatový záznam neobsahuje informace o 
atributech a číselnících

• důležité pro pochopení a správné použití dat!

• Extenze pro metadatový server – pro každou datovou sadu 
ukládáme 2 metadatové záznamy:
• Standardní, dle INSPIRE

• Informace o atributech a doménách 

V „lidském“ výstupu je zobrazujeme společně.





Atributy

• Standardní INSPIRE metadatový záznam neobsahuje informace o 
atributech a číselnících

• důležité pro pochopení a správné použití dat!

• Extenze pro metadatový server – pro každou datovou sadu 
ukládáme 2 metadatové záznamy:
• Standardní, dle INSPIRE

• Informace o atributech a doménách 

V „lidském“ výstupu je zobrazujeme společně.

• Každou doménu atributu (číselník) poskytujeme jako CSV



Pražská otevřená data
• Celoměstský portál

• Podzim 2015

• Data:
• MČ a městských organizací – TSK, ROPID, DPP, IPR, ZOO, Městská 

knihovna

• Geo i negeo

• Různé formáty

• Zvolen CKAN



CKAN

• Open source katalog určený ke poskytování otevřených dat

• Filtrování dat

• Víceuživatelský přístup

• Možnost uložení dat

• Náhledy dat

• API

• Organizován hierarchicky:
• Datové sady – datové zdroje















CKAN API

• Možnost strojového přístupu ke katalogu – automatizace procesů:
• download aktualizovaných dat

• zjišťování nových sad

• upload nových dat

• update a upload aktualizovaných dat

• …



DATA

METADATA
SERVER
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Budoucnost

• Použití platformy CKAN jako sjednocující pro všechna otevřená 
městská data

• Tvorba aplikací přímo nad CKANem

• Integrace INSPIRE metadat přímo do CKANu

• Zvyšování počtu otevřených sad a zapojených organizací

• Integrace realtime dat – sensory, dopravní situace, pozice MHD,…


