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ajišt ní systematického sb ru dat, vzniklých 
v rámci innosti eské geologické služby, je-

jich za le ování do Geologického informa ního 
systému (GeoIS), správa a zp ístup ování je jedním 
ze základních p edpoklad  výkonu státní geologické 
služby v R, kterým je GS pov ena. GeoIS je 
d ležitým nástrojem pro zajišt ní informa ní podpo-
ry pro rozhodování orgán  státní správy na všech 
stupních i pro  výzkumné a další odborné innosti

GS. Koncepce a rozvoj GeoIS spl uje legislativní 
požadavky R a EU, týkající se p ístupu k  infor-
macím. Implementace mezinárodních standard  za-
jiš uje interoperabilitu datových zdroj  a zapojení 
do vytvá ené národní i evropské infrastruktury pro-
storových informací (v souladu s EK direktivou 
INSPIRE).

Datový management 

V roce 2008 v souvislosti s p ijetím nové „Sm r-
nice o sb ru, správ  a poskytování dat GS” vznikla 
nová koncepce datového managementu, která zajiš-
uje organiza ní a technické podmínky pro systema-

tický sb r dat, vytvá ených v rámci innosti GS          
a jejich integraci do jednotného geologického in-
forma ního systému GeoIS. D ležitou sou ástí je          
i zavedení jednotné politiky nakládání s daty. 

GeoIS je budován GS v souladu s jednotným 
informa ním systémem o životním prost edí (JISŽP 
– MŽP R, CENIA). Jeho základem je Centrální 
datový sklad (CDS), umož ující centralizovanou 
správu dat a využívání standardizovaných postup
p i jejich zpracování i p i zajišt ní bezpe nosti dat            
a jejich dlouhodobém efektivním uchovávání a zá-
lohování. Obsahuje 52 tematických databází, propo-
jených jednotnými  kódovníky. Od roku 2005 je 
rozvoj GeoIS spjat p edevším s implementací kon-
cepce NGMD. Tento dlouhodobý program je budo-
ván jako komplexní znalostní systém integrující

jednotlivé geodatabáze vektorizovaných geov dních 
map r zných m ítek (GEO R25, GEO R50, 
GEO R500) s rozsáhlou databází digitalizovaných 
geov dních map a související dokumentace ulože-
ných v Archivu GS. P ístup k t mto dat m je 
zprost edkován systémem aplikací, integrovaných  
Informa ním portálem GS.

Nár st datového obsahu GeoIS si vyžádal zave-
dení metainforma ního systému GS, jako jednoho 
ze základních nástroj  evidence a dokumentace   
datových zdroj . Stávající systém MIS (Micka) je 
sou ástí metainforma ního systému MŽP R. Je 
založen na GS geologickém profilu metadat (EN 
ISO 19115, 19119, 19139 a je pln  kompatibilní 
s p ijatými implementa ními pravidly EK direktivy 
INSPIRE). Obsahuje strukturované informace o 
zp sobu a ú elu vzniku dat a služeb, jejich kvalit ,
dostupnosti, využitelnosti atd. 

Významným krokem v oblasti jednotné politiky 
nakládání s daty v GS bylo v roce 2008 p ijetí 
„Sm rnice pro sestavení Základní geologické mapy 

eské republiky 1 : 25 000“. Tento dokument kom-
plexn  definuje innosti, metody a výstupy souvise-
jící s tvorbou geologických a speciálních map. 
Zahrnuje i po izování, uchovávání a prezentace dat 
ukládaných do  NGMD. P ijatá koncepce NGMD je 
v souladu se sou asným stavem budování národních 
geologických mapových databází v zahrani í.

Zp ístup ování a poskytování geov dních dat  
a informací 

Rozvoj Geografických informa ních systém
(GIS) jako celopodnikového nástroje pro zp ístup-
n ní, zpracování a využívání prostorových dat je 
sou ástí koncepce budování NGMD. D raz je kla-
den na úzké propojení metodiky mapování a využití 
GIS, DPZ a IT technologií v tomto procesu. Moder-
ní metody GIS v oblasti prostorové analýzy dat nebo  
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3D modelování i digitální kartografie byly rutinn
využívány pro ešení výzkumných projekt  jak 
v R (geologické mapování 1 : 25 000), tak 
v zahrani í (Írán, Nikaragua, Kostarika). 

Informa ní portál GS (IP GS) je integrující 
informa ní platformou GeoIS obsahující 65 téma-
tických aplikací, a to jak pro Intranet (pracovní ná-
stroje pro vkládání a editaci dat, nap . aplikace 
Digitálního geologického deníku, aplikace Doku-
mentace svahových nestabilit), tak pro Extranet 
(prezentace dat a informací pro odbornou i laickou 
ve ejnost, nap . aplikace Fotoarchivu, Virtuálního 
muzea, Obchodu)  

Integrální sou ástí IP GS je WWW mapový ser-
ver. V roce 2008 GS prost ednictvím mapových 
služeb nejen bezplatn  zp ístup ovala prostorová 
data uložená v Archivu GS a NGMD, ale dále roz-
víjela jejich využívání pro ešení výzkumných pro-
jekt , internetový obchod, digitální dokumenta ní
deník.

Portál státní geologické služby je distribuovaný 
www systém, provozovaný GS. Realizuje virtuální 
propojení dat a informací formou sdílení datových 
zdroj  a mapových služeb t í organizací GS, GS
– Geofondu a Cenie. Jeho nedílnou sou ástí je i 
Portál Geohazard R, pro poskytování aplikova-
ných informací. Ve ejnost zde m že získat on-line 
informace nap . o radonu v podloží, nestabilit  teré-
nu, zranitelnosti podzemní vody z jimi vybraných 
území. K tomu slouží systém Internetových aplikací 
a webových služeb spolu s reportingovou aplikací 
GeoReports. Sou ástí portálu je i strukturovaný Ka-
talog geohazard .

Interoperabilita geov dních dat – implementace 
standard  WMS, WFS, GeoSciML  

GS využívá dlouhodob  sdílení geov dních 
mapových služeb s jinými organizacemi (MŽP, 
CENIA, AOPK aj.) a aktivn  spolupracuje na jejich 
integraci do vznikající národní (globální) prostorové 
informa ní infrastruktury ve smyslu požadavk  kla-
dených na R nap . sm rnicí EK INSPIRE, pro-
gramy e-Government, GMES, GEOSS s d razem na 
technologickou i obsahovou interoperabilitu. 

V rámci aktivní ú asti odborných pracovník
v celosv tové iniciativ  geologických služeb One-
Geology byla v roce 2008 zvláštní pozornost  v -
nována tvorb  metodických postup  pro vytvo ení
standardizovaných (EN ISO, OGC) mapových slu-
žeb (WMS, WFS). Krom  rozpracování eské            
i anglické verze WMS Geologické mapy R               
1 : 500 000 v rámci projektu OneGeology, byly 
vytvo eny i rastrové ekvivalenty hydrogeologic-
kých map 1 : 1 000 000  a 1 : 250 000 pro projekt 
EU eWATER a ada dalších vrstev.  

Pro popis a vým nu geologických dat je v sou-
asnosti vyvíjen zna kovací jazyk GeoSciML, kte-

rý je geov dním rozší ením jazyka GML (pod 
patronací OGC). GS se podílí na vývoji a tvorb
uživatelských systém  a prost edí, které budou 
schopny pracovat s tímto novým datovým formá-
tem v rámci mezinárodních projekt  OneGeology, 
OneGeology Europe a nov  i v rámci interního 
projektu GS: „Spole ná p ehledná geologická 
mapa R a SR standardu OGC/CGI/IWG v pro-
st edí internetu“. 
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