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Priority Data sets: 

Data sets: 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=cz&view=details&theme=all

Předvádějící
Poznámky prezentace
Aktuálně máme za ČR na EU GP úspěšně naharvestováno kolem 150 datových sad, téměř 100 z nich má prohlížecí službu a pouze necelých 40 stahovací.Na NGI je však stahovacích služeb mnohem víc – provádím analýzu proč neprojdou do Evropy.

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=cz&view=details&theme=all


Stahovací služby dle INSPIRE

• Služba stahování předpřipravených datových sad
• Služba stahování s přímým přístupem

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE 
Download Services
https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services

Nařízení č. 976/2009 (síťové služby) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0976

+ Nařízení č. 1088/2010 (stahovací a transformační služby)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560256809597&uri=CELEX:32010R1088

3

Předvádějící
Poznámky prezentace
Služby stahování dat umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim.

https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0976
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560256809597&uri=CELEX:32010R1088


Služba stahování 
předpřipravených datových sad

• Nařízení č. 976/2009, Příloha IV, Část A
• Služba poskytuje alespoň operace:

– Get Download Service Metadata
– Get Spatial Data Set
– Describe Spatial Data Set
– Link Download Service

• Služba má metadatový záznam na NGI
• Metadata služby obsahují URL pro přímé stažení datové 

sady (pomocí GET-request)

• WFS a/nebo ATOM
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Služba poskytuje jednoduše stažení celého balíku dat - bez možnosti dotazů na jednotlivé objekty a bez možnosti výběru souřadnicového systému, kódování apod.Data jsou uložena v souborech na serveru.Služba musí mít metadatový záznam a metadata služby musí obsahovat URL pro přímé stažení datové sady. Pokud je to nutné, může tato URL směřovat nejdříve na přihlašovací formulář např. s CAPTCHou. Výjimka pro validátor a harvest.Pro splnění minimálních požadavků dle přílohy IV, části A nařízení 976/2009, musí služba poskytovat operace:Získat metadata služby stahování datZískat sadu prostorových datPopsat sadu prostorových datPřipojit službu stahování dat



Služba stahování 
s přímým přístupem

• Nařízení č. 976/2009, Příloha IV, Část B a C
• Služba poskytuje navíc operace:

– Get Spatial Object + Vyhledávací kritéria (Část C)
– Describe Spatial Object Type (nařízení č. 1089/2010)

• WFS + Filter Encoding
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Služba stahování s přímým přístupem umožňuje přístup k jednotlivým prostorovým objektům na základě dotazu (id, bbox, …)Aby byla služba plně kompatibilní – splňovala požadavky části B a C- musí tedy navíc poskytovat operace:Získat prostorový objekt a vyhledávací kritéria (id zdroje sady prostorových dat, téma prostorových dat, geografický ohraničující obdélník - BBOX, klíčové atributy jako je id objektu, charakteristiky časového rozměru)Popsat typ prostorového objektu (dle nařízení č. 1089/2010)Stahování s přímým přístupem se dle směrnice má poskytováno tam, kde je to prakticky možné.



OGC WFS 2.0

-
Nutnost zprovoznění mapového serveru
Zátěž na server při stahování většího množství dat
Nestabilní harvest na EU Geoportal

+
Možnost stahování s přímým přístupem

• Menší datové sady, které se často mění
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Použití standardu Web Feature Service pro stahování předpřipravených datových sad má své limity.



ATOM

Atom Syndication Format
XML
Feed
Entry

• Minimální náklady
• Možnost odebírání novinek při updatu služby
• Menší zátěž na server
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Předvádějící
Poznámky prezentace
ATOM, neboli Atom Syndication Format, je webový standard, který umožňuje stahování webových informací - nástupce RSS.Jedná se o XML dokument, který obsahuje seznam tzv. zdrojů (feed). Ty se skládají z jednotlivých záznamů (entry) s různými elementy – jako je title, link, id apod. a mohou obsahovat další zdroje (subfeed).ATOM, kromě odebírání novinek z webových stránek, umožňuje implementaci stahování předpřipravených datových sad s minimálními náklady.



Struktura stahovací služby ATOM
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Zdroj: https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services

Download Service Feed

Předvádějící
Poznámky prezentace
Je žádoucí, aby uživatel stahoval co nejmenší balík dat, takže každý Dataset Feed by měl obsahovat samostatné entry pro každou kombinaci formátu a SRSUkázka: http://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xmlChrome - RSS Feed ReaderIE – zobrazit zdrojový kód

https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services


Download Service Feed
http://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xml
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http://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xml


Download Service Feed <entry>
http://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xml
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http://atom.cuzk.cz/GGS/GGS.xml


Dataset Feed
http://atom.cuzk.cz/GGS/datasetFeeds/CZ-00025712-CUZK_GGS_1_GRS80.xml
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Každý Dataset Feed by měl obsahovat samostatné entry pro každou kombinaci formátu a SRS

http://atom.cuzk.cz/GGS/datasetFeeds/CZ-00025712-CUZK_GGS_1_GRS80.xml


Předpřipravená datová sada

Formát
• povinně GML
• + případně další (např. ESRI Shapefile v zip archivu, 

GeoPackage, …)

Souřadnicový referenční systém
• povinně alespoň jedno SRS dle INSPIRE ( např. EPSG 4326, 

3035, 4285, …)
• + případně národní SRS (např. EPSG 5514)
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Každý Dataset Feed by měl obsahovat samostatné entry pro každou kombinaci formátu a SRS



OpenSearch description document
http://atom.cuzk.cz/GGS/OSD-GGS.xml
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Předvádějící
Poznámky prezentace
OpenSearch dokument je vyhledávací nástroj pro stahovací služby.Jedná se o jednoduché xml, které obsahuje popis operací Get Spatial Dataset a Describe Spatial Dataset, které je nutné zajistit dle nařízení pro stahovací služby.Odkaz na tento dokument musí být v Download Service Feed

http://atom.cuzk.cz/GGS/OSD-GGS.xml


Jak na ATOM

ArcGIS 10.3 a vyšší
https://enterprise.arcgis.com/en/inspire/10.7/inspire-services/create-the-inspire-
predefined-dataset-download-service.htm

GeoNetwork
https://www.geonetwork-
opensource.org/manuals/trunk/eng/users/tutorials/inspire/download-atom.html

Micka
Metadata př.: http://micka.cenia.cz/metadata/records/5c486e64-c76c-4e8e-84d2-
60fbc0a80153?language=cze
ATOM Feed př.:
http://micka.cenia.cz/metadata/csw/?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecor
dById&id=5c486e64-c76c-4e8e-84d2-
60fbc0a80153&language=cze&outputSchema=http://www.w3.org/2005/Atom
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https://enterprise.arcgis.com/en/inspire/10.7/inspire-services/create-the-inspire-predefined-dataset-download-service.htm
https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/eng/users/tutorials/inspire/download-atom.html
http://micka.cenia.cz/metadata/records/5c486e64-c76c-4e8e-84d2-60fbc0a80153?language=cze
http://micka.cenia.cz/metadata/csw/?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecordById&id=5c486e64-c76c-4e8e-84d2-60fbc0a80153&language=cze&outputSchema=http://www.w3.org/2005/Atom


Jak na ATOM

Poskytování
• Datová sada uložená na vašem serveru / v cloudu
• ATOM Feed + OpenSearch doc. (XML)
• Metadata stahovací služby na NGI

Stahování
• Webový prohlížeč 
• Případně Feed reader plugin
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Validace

INSPIRE Validator
http://inspire-validator.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/etf-webapp/

Kontrola provázání dat a služeb
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html
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http://inspire-validator.eu-west-1.elasticbeanstalk.com/etf-webapp/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html
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Stahovací služby za ČR na EU Geoportal

Poskytovatel Počet dat. sad se 
stah. službou

z toho WFS z toho ATOM

ČÚZK 18 15 3

AOPK 8 2 6

ČHMÚ 5 5 0

CENIA 3 0 3

ČGS 1 1 0

MZ ČR 1 1 0

Moravskoslezský kraj 1 1 0

Zlínský kraj 1 1 0

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=cz&view=details&theme=all
Stav k 12.6.2019

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=cz&view=details&theme=all


Příklad

AOPK
• INSPIRE - ATOM - download service for Protected Sites
• http://gis.nature.cz/inspire/atom/atom.xml
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http://gis.nature.cz/inspire/atom/atom.xml


19

Zdroj: https://www.amusingplanet.com/2008/07/how-to-watch-nuclear-explosion.html

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pojďme to tedy zkusit s atomem.



Děkuji za pozornost

Magdalena Kabátová

magdalena.kabatova@cenia.cz

mailto:magdalena.kabatova@cenia.cz
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