
Harvestin
g (O

GC C
S-

W
) 

OGC CS-W
XM

L 
ex

po
rt

y 

• Strukturovaný výpis metadat 
  (základní, úplný), exporty do XML 
  a HTML, validace pro�lu 

Validace záznamu 
vůči pro�lu INSPIRE 

a národnímu 
metadatovému  pro�lu

Seznam WMS na Portálu ČGS –
automaticky generovaný dotazy 
do metadatového systému

Přehled dat ČGS 
zpřístupněných 
pomocí WMS

PLÁNY DO BUDOUCNA 

• Další strukturované seznamy – automaticky tvořené    
   tematické rozcestníky a přehledy aplikací   

• Automatické 
generování

metadat prostorových
dat s uživatelsky 

de�novaným 
metadatovým popisem 

ze SW produktů ESRI 

Návrh interaktivních rozcestníků 
mapových a databázových aplikací 

• Prohlížecí a vyhledávací aplikace 
  http://micka.geology.cz – �ltry, dotazování   

• Veřejný/autorizovaný přístup – různá uživatelská 
  rozhraní a různé možnosti 

Autorizovaný přístup k metadatům 
– příklad vyhledání údajů o WMS 

Číselníky

• Integrita dat 

Šablony 

pro vyplňování 

ESRI

Uživatelská práva  

(prohlížení/editace) 

Zobrazení vybrané wms na 
Národním Geoportálu INSPIRE (CENIA)

Metadata ČGS na 
Evropském Geoportálu 
INSPIRE (EK)   

Metadata vybraných WMS  ČGS na 
Národním Geoportálu INSPIRE (CENIA)

INSPIRE 
portály  

INTEROPERABILITY

Projektové portály 

• Centrální metadatová databáze uložená   
  v Centrálním datovém skladu ČGS 
• Rozšířený metadatový profil 
  (INSPIRE, Národní, Geologický) 

• Strukturovaná prezentace na informačním 
  portálu ČGS http://www.geology.cz – tematicky
  dělené seznamy mapových služeb a datových zdrojů  
• XML výstupy transformované pomocí XSL šablon 
  publikovány na portálu (Oracle) pomocí „portletů“  

Editační formulář

Sloupce transformovaného XML jsou publikovány 
na portálu (Oracle) pomocí  omniportletů 

Česká geologická služba (ČGS) jakožto povinný 

poskytovatel dat a služeb pro INSPIRE zveřejňuje od 

prosince 2010 v souladu s touto směrnicí metadata 

ke svým datovým zdrojům. Zároveň v rámci svého 

informačního portálu však ČGS náročně udržovala 

statické informace o veřejných datových zdrojích, 

které spravuje. Tento duplicitní systém znamenal 

ruční aktualizaci údajů na více místech, a tím v pod-

statě nemožnost zajištění aktuálnosti, kvality a inte-

grity poskytovaných informací. Takovýto přístup byl 

samozřejmě dlouhodobě neudržitelný.

Proto ČGS modi�kovala svůj stávající metadatový 

systém, založený na produktu MIcKA (HS-RS, s.r.o.),

s cílem propojit vlastní metadatovou databázi 

s informačním portálem a využít metadata pro auto-

matické generování strukturovaných přehledů 

o datech, službách a aplikacích ČGS. K tomu bylo 

zapotřebí rozšíření metadatového pro�lu INSPIRE 

o speci�cké metadatové položky. Byla vytvořena 

také nová, uživatelsky přívětivější aplikace pro pří-

stup k základním i úplným metadatům o datových 

zdrojích ČGS.
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METADATOVÝ SYSTÉM ČGS (založený na systému MIcKA)

VYUŽITÍ  METADAT    

XSL šablona pro transformaci XML výstupů 
z metadatového systému

Veřejný přístup k metadatům – 
příklad vyhledání údajů o WMS  

Metadata vybraných WMS 
ČGS na portálu 1G-E 

Základní metadata vybrané WMS 

Úplná metadata vybrané WMS

Informační Portál ČGS http://www.geology.cz 

XML výstup z metadatového systému

Seznam nalezených 
údajů o WMS

XML export
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