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ANOTACE 

 

 

ANNOTATION OF THESIS  

This thesis evolves a proposal scheme of architecture of digital archive, which 
consists of final reports from geological surveys stored in a archive of CGS–Geofond. The 
work describes existing parts of digital archive and proposal changes in a future. It 
contains a project for creating and storage of spatial information of exploration areas. 
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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
V předložené práci je zpracován návrh koncepce digitalizace archívu závěrečných 

zpráv o geologických průzkumech ČGS - Geofondu. Jsou zde popsány již existující části 
digitálního archívu a návrhy na jejich změny. Součástí je i návrh na vytvoření prostorové 
informace o prozkoumaných územích a jejího uchovávání. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

České zkratky 
ASGI Automatizovaný systém geologických informací (databáze 

anotací) 

BCNF Boyce/Coddova normální forma 

ČGS Česká geologická služba 

ČGS – Geofond Česká geologická služba - Geofond 

ČR Česká republika 

ČSN Československá (Česká) státní norma 

GDJ geologicky dokumentovaný jev 

GDO geologicky dokumentovaný objekt 

Geofond Česká geologická služba - Geofond 

HGF Hornicko-geologická fakulta 

IS Informační systém 

JSEP Jednotný systém elektronických počítačů 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NF normální forma 

SMEP Systém malých elektronických počítačů 

SŘBD Systém řízení báze dat 

SURIS Surovinový informační systém 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
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Cizojazyčné zkratky 
ANSI American National Standards Institute 

DCL Data Control Language 

DDL Data Definition language 

DML Data Manipulation Language 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

FMS File management system 

ISO International Organization for Standardization 

JPG, JPEG Joint Photographic Experts Group 

MBR minimum bounding rectangle 

MGE Modular GIS Environment 

MOREQ Model requirements for the management of electronic records 

PC Personal computer 

SDO Spatial data options (Oracle) 

SDE Spatial data engine (ESRI) 

SQL Structured Query Language 

URL Uniform Resource Locator 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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ÚVOD 
Český stát, jako jednu ze služeb, které poskytuje obyvatelstvu, uchovává a zveřejňuje 

zprávy o geologických průzkumech a výzkumech na území, jež mu je svěřeno do správy. 
Touto činností pověřil svou složku Českou geologickou službu – Geofond. Tato organizace, 
založená v padesátých letech minulého století původně jako archiv se s nástupem 
informačních technologií vyvíjela a rozšiřovala spektrum svých činností jak informačních tak 
i správních. 

V oblasti informačních služeb nastala první vlna rozvoje v 70 letech dvacátého století, 
kdy byl tehdejší Geofond Praha vybaven mini počítačem (toto dobové označení se používalo 
pro stroje, které při výkonu srovnatelném s PC generace 386 zabíraly prostor o velikosti větší 
garsoniéry) řady SMEP a otevřely se možnosti pro digitalizaci (v tehdejším pojmosloví 
automatizaci) jednotlivých provozovaných agend. Postupně zpracováváním informací 
obsažených v archivovaných zprávách vznikaly datové sady (registry) uložené v datových 
souborech s pevnou strukturou a obslužné programové moduly vyvinuté vlastními 
zaměstnanci k jejich obsluze. Od počátku byly ukládány o jednotlivých objektech a jevech jak 
informace popisné tak i prostorové. Obslužné programové vybavení umožňovalo jak dotazy 
na jednotlivé popisné položky tak i jednoduché prostorové dotazy. Výstupem pak byly 
tiskové sestavy a jednoduché mapy buď na pauzovacím papíru nebo vkreslené přímo do 
tištěného mapového díla. 

Po změnách v roce 1989 podnik opustili vysoce kvalifikovaní autoři původního 
programového vybavení a zároveň se stalo zřejmým, že do budoucna již nebude možné 
zajišťovat a dále vyvíjet aplikační zajištění provozu informačního systému vlastními lidskými 
zdroji, které se stávaly stále nákladnějšími. Současně se, díky uvolnění embarga, staly 
dostupnými vyspělé technologie. Těžiště zájmu se tedy přesunulo především k ovládnutí 
těchto technologií reprezentovaných především sítí s osobními počítači, relační databází, 
prostředky pro budování geografického informačního systému. Dalším úkolem se pak stala 
integrace samotných databází vzniklých z původních registrů a jejich restrukturalizace. 

Poněkud stranou zájmu ovšem zůstával vlastní archív, který je zdrojem veškerých 
informací, které jsou v obsahem jednotlivých databází. Práce v této oblasti se omezily na 
údržbu databáze ASGI a migrace jejího obsahu mezi jednotlivými prostředími. 
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1 Uchovávání informací 
Informace je podle jedné z mnoha definic „sdělitelný poznatek, který má smysl a 

snižuje nejistotu“ [23]. Vlastní hodnota informací spočívá v tom, že jejich osvojením můžeme 
získat znalosti, aniž bychom se podíleli na vzniku původní informace. Pro zaznamenání nebo 
sdělení informace používáme její popis, údaje o skutečnosti, která je obsahem informace. 
Daty se pak rozumí „jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti schopné přenosu, 
uchování, interpretace či zpracování“ [23]. Data jsou tedy nástrojem, který nám umožňuje 
sdílet informace. Je dobré si uvědomit, že hranice mezi pojmy informace a data není zcela 
jasně definovaná a tak podle [6] to, co je v jednom okamžiku považováno za informace, může 
být z jiného úhlu pohledu a nebo při jiném použití označeno jako data. 

1.1 Informa ční systém 
Informační systém je „systém umožňující komunikaci a zpracování informací“ [24]. 

Takový systém ze svého okolí získává informace nebo data, které formalizuje a uchovává. 
Zároveň svému okolí umožňuje okolí svými nástroji vyhledávat a získávat data v něm 
uložená nebo informace, které tato data nesou. 

Jedna z podob IS je například klasická knihovna, do které vstupují jednak data 
v podobě knih a jednak informace např. o možnosti získat knihy nebo o existenci knih. Knihy 
samotné pak jsou uchovávány v depozitářích knihovny. Pro vyhledávání dat slouží jmenné 
rejstříky (mohu nalézt hledané knihy podle jména autora nebo názvu knihy). Pro vyhledání 
informace souží věcné rejstříky, ve kterých vyhledávám knihy, které obsahují hledanou 
informaci. Nakonec systém poskytne data (knihu) a nebo informaci (např. hledaná kniha není 
momentálně dostupná nebo kniha obsahující hledané informace není v knihovně 
k dispozici…) 

1.2 Organizace ukládání dat v informa čních systémech 
Informace jsou v IS uchovávány v podobě dat. Vzhledem k tomu, že není smyslem 

data pouze skladovat, ale také využívat je třeba jejich uchovávání formalizovat, tak aby se 
informační systém nestal pouhou nepřehlednou zásobárnou údajů, se kterými není možno dále 
pracovat. Způsob, kterým se těmto požadavkům vyhovovalo, se v průběhu historie využívání 
výpočetní techniky měnil v závislosti na možnostech technických prostředků a momentální 
úrovni poznání této problematiky. Uvědomění si hodnoty dat a potenciálních možností 
skrytých v jejich hromadném využívání dalo vzniknout databázové technologii, která se dle 
[10]“zabývá řízením velkého množství perzistentních, spolehlivých a sdílených dat. 
Perzistence znamená přetrvávání…data v databázi existují nezávisle na programech, 
přetrvávají nezávisle na tom zda s nimi uživatel pracuje, či nikoliv. Sdílení dat je základním 
požadavkem“ bez jehož splnění si v současnosti využívání dat nedovedeme představit. 
Posledním atributem databázové technologie je požadavek na vysokou spolehlivost dat. Ten 
má podle [10] dvě složky: 

1. integrita dat tj. zajištění ochrany před ztrátou konzistence 

2. bezpečnost dat – jejich ochrana před neoprávněným přístupem 

1.2.1 Systém pro správu soubor ů 
První databáze vznikly v okamžiku oddělení dat od programového vybavení, tj 

v okamžiku uplatnění jejich perzistence. Tato situace dala vzniknou systému pro správu 
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souborů (FMS). Data takového systému byla uložena v prostém sekvenčním souboru a 
definice jejich struktury se uchovávala v psané dokumentaci. Tento model na rozdíl od svých 
následovníků „popisuje způsob uložení dat na disku počítače…Program a někdy i uživatel 
musí přesně vědět jak jsou data v souborech uložena, jinak s nimi nemůže manipulovat.“ [25]. 
Nevýhody tohoto modelu jsou patrné : 

1. S daty nelze pracovat bez znalosti jejich struktury a způsobu uložení 

2. Strukturu dat nelze měnit bez změny obslužných programů databáze 

3. Sdílení dat je problematické, obvykle se při použití dat zamyká celý soubor 

4. I jednoduché úlohy a dotazy vedou k prohledávání celé databáze 

1.2.2 Hierarchický databázový model 
Oproti tomu Hierarchické databázové systémy se již způsobem uložení dat 

nezabývaly. „Představují logicky další stupeň ve vývoji databázových modelů. V tomto 
modelu jsou data organizována na základě stromové struktury vycházející z kořene. 
Jednotlivé datové struktury jsou umístěny na různých úrovních ležících podél větví, ... 
Datovým strukturám na jednotlivých úrovních se říká uzly. Pokud z uzlu nevychází další 
větev, říká se mu list….Data ukládá SŘBD jako zřetězený seznam položek s ukazateli 
vedoucími od otce k synům. Model HDS je flexibilní. Problém nastává pokud chceme přidat 
další záznam. Potom musíme vytvořit novou strukturu databáze, protože námi vytvořená 
databáze je již pevně dána. Při hledání musí databáze projít každou větev, než se dostane k 
hledanému záznamu. HDS neposkytují metodu pro definování rekurzivních vztahů (někdo je 
nadřízený někomu).“ [25].¨ 

1.2.3 Síťový databázový model 
Síťové databázové systémy byly navrženy na základě teorie grafů. „Hlavním rysem 

síťového modelu je, že v něm existují vztahy many-to-many, tzn. vícenásobné rodičovství, 
které je implementováno pomocí lineárních a cyklických ukazatelů.Flexibilita modelu 
síťového databázového systému při vytváření vztahů many-to-many je jeho nejsilnější zbraní. 
Ale vzájemné vztahy mezi množinami se mohou stát velmi nepřehledné … a tím komplikují 
vývoj aplikací. Stejně jako hierarchické databáze jsou síťové velmi rychlé při vyhledávání, 
zejména použije-li se indexového ukazatele směřujícího k první položce v prohledávané 
množině. NDS rovněž značně omezuje duplicitu dat. NDS zjednodušuje přidávání nových 
položek do databáze a změny existujících. Programátor musí definovat novou množinu a 
změnit potřebné ukazatele, aby se nová množina správně začlenila do zbývajících dat.“ [25]. 

1.2.4 Relační databázový model 
Zcela nový pohled na databázovou problematiku přinesl v roce 1970 Dr. E. F. Codd, 

který založil svůj model na teorii množin a nechal tak vzniknout relačním databázovému 
modely.  „Relační databáze ukládá data ve vztazích (relacích), které uživatel vidí jako 
tabulky. Každý vztah je složen z uspořádaných n-tic, neboli záznamů a atributů neboli polí… 
Skutečné uspořádání záznamů nebo polí v databázi je zcela nepodstatné a každý záznam 
v tabulce je identifikován polem, které obsahuje unikátní hodnotu…Uživatel nemusí znát 
fyzické umístění záznamu, pokud z něj chce získat data“ [11]. Jednotlivé tabulky v databázi 
mohou mít mezi sebou relační vztahy o kardinalitě 1:1, 1.N nebo M:N. Tento model zcela 
odděluje práci s databází od její fyzické prezentace ve výpočetním systému. Uživatel se tedy 
zabývá pouze otázkou, co chce získat nebo udělat, ale nikoli tím jakým způsobem se jeho 
požadavek vykoná. Síla relačního databázového systému je i v jeho prokonzistentnosti. Při 
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správném navržení databáze není možné provést operaci, která by narušila její integritu. 
Významnou vlastností relačního modelu je právě odstranění redundantních dat, které 
především narušují konzistenci databáze. Pro splnění tohoto požadavku se při budování 
databáze využívají pravidla, která se nazývají normální formy.  

I. normální forma říká, že „Relace je v první normální formě, pokud každý její atribut 
obsahuje jen atomické hodnoty“ [26]. Znamená to, že pole typu adresa, která obsahují město, 
ulici a číslo domu nebo pole s více variantami hodnot (třeba několik telefonních čísel) I. 
Normální formě nevyhovují a v důsledku jí nevyhovuje ani celá databáze. 

II. normální forma je definována tak že: „Relace se nachází v druhé normální formě, 
jestliže je v první normální formě a každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči, 
a to na celém klíči a nejen na nějaké jeho podmnožině.“ [26] Porušení této normální formy 
nastává pokud máme relaci s vícesložkovým primárním klíčem a v ní pole, které je závislé 
pouze na části tohoto klíče. 

Ve III. normální formě je „tabulka, splňuje-li předchází dvě formy a žádný z jejich 
atributů není tranzitivně závislý na klíči. Jiné vyjádření téhož říká, že relace je v 3.NF, pokud 
je ve 2.NF a všechny neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé.“ [26]. Porušení této 
normální formy si můžeme představit v podobě tabulky bodů, která má mezi svými atributy 
polohové určení bodů souřadnicemi X a Y a zároveň obsahuje atribut nějakého geokódu 
(např. katastrální území, nebo list mapy). Potom je položka geokódu závislá na souřadnicích, 
ze kterých se dá určit a na vlastním klíči tabulky je závislá tranzitivně. 

„Boyce/Coddova normální forma se pokládá za variaci třetí normální formy a dokonce 
je původní definicí 3.NF tak jak byla publikována v 70 letech. Je vymezena stejnými pravidly 
jako 3.NF forma, říká, že musí platit i mezi hodnotami uvnitř složeného primárního klíče. 
Tedy: Relace se nachází v BCNF, jestliže pro každou netriviální závislost X -> Y platí, že X 
je nadmnožinou nějakého klíče schématu R…“ [26] Srozumitelněji lze říci, že pro porušení 
BCNF je nutné splnit následující pravidla: 

• Relace musí mít více kandidátních klíčů  

• Minimálně 2 kandidátní klíče musí být složené z více atributů  

• Některé složené kandidátní klíče musí mít společný atribut. 

Další normální formy se při praktické práci s databázovými systémy nezkoumají. 
Protože výskyt jejich porušení je velice nízký. 

„Tabulka je ve čtvrté normální formě, je-li v BCNF a popisuje pouze příčinnou 
souvislost“ [26]. 

„Relace je v páté normální formě, pokud je ve čtvrté a není možné do ní přidat další 
atribut (skupinu atributů) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na několik dílčích 
relací.“ [26] 

1.2.5 Objektov ě orientovaný databázový model 
„Objektově orientované databáze…byly inspirovány objektovým programováním a 

objektovými metodologiemi analýzy a návrhu…Přes počáteční optimizmus se ukazuje, že 
počet nasazení těchto neroste tak rychle jak se předpokládalo.“ [10]  



 13

1.2.6 Relačně objektový databázový model 
Kompromis mezi masivním využíváním relačního databázového modelu a potřebami 

vyvolanými rozmachem objektového programování uspokojuje v současnosti rozšířený 
relačně objektový model DBS, který „umožňuje objektově orientované aplikaci využít data 
z relační databáze nebo do ní ukládat objekty.“ [10] Příkladem takových objektů mohou být 
jednak nestrukturovaná data – texty nebo multimédia, nebo data prostorová. 

1.3 Práce s daty v rela ční databázi 
Základním nástrojem pro práci s relačním SŘBD je dotazovací jazyk SQL. Jeho 

konstrukce vychází z relačního konceptu DBS. Tento jazyk „na rozdíl od programovacích 
procedurálních jazyků…popisuje , co požadujeme od databáze a nikoliv jak je to třeba 
provést.“ [10]  Jazyk SQL vznikl a je vyvíjen od roku 1974 a nejprve byl vyvíjen pro každou 
implementaci samostatně, při zachování základních pravidel. „Zlom v jeho vývoji se stala 
standardizace organizací ANSI v roce 1986 a její přijetí ISO v roce 1987.“ [10] Následovala 
další rozšíření standardu v letech 1989 a 1992, která se týkala především možností rozšíření 
definičního jazyka o definice integritních omezení. Poslední standardizace je z roku 2003 - 
ISO/IEC 9075-* a reflektuje především vznik objektově relační databázové technologie. 
Jazyk SQL je rozšířen o nové datové typy, které umožňují práci s multimediálními a 
prostorovými objekty. 

Příkazy jazyka SQL lze rozdělit do tří kategorií: 

DML příkazy umožňující vlastní práci s daty – jejich vyhledávání (SELECT), 
přidávání (INSERT), změny (UPDATE) a odstraňování (DELETE). 

DDL – příkazy, které umožňují práci s datovými strukturami. Jejich zakládání 
(CREATE), změny (ALTER) a rušení (DROP). 

DCL – je podskupinou příkazů DDL. Její příkazy umožňují pracovat s objekty, které 
jsou významné z hlediska přístupu k datům a umožňuje především administraci uživatelských 
účtů, rolí práv a přístupových práv k objektům (GRANT). 

Kromě standardního interpreteru jazyka SQL bývají SŘBD vybaveny procedurálním 
rozšířením tohoto jazyka, které umožňuje využívat příkazy jazyka uvnitř procedur a tak 
během zpracování používat běžné typy příkazů jako jsou příkazy cyklu nebo podmíněné 
příkazy. Takové procedury jsou uloženy v databázi jako její objekty a lze je jednak spouštět 
z příkazového řádku interpreteru SQL nebo v případě nějaké události pomocí spouštěčů 
(TRIGGER). 

1.4 Datové typy v S ŘBD ORACLE 
Databázové řešení IS ČGS Geofondu je dlouhodobě vyvíjeno v SŘBD ORACLE. 

Používá tedy často terminologii této implementace databáze, která ne vždy odpovídá 
normalizovanému jazyku SQL. Viz [27] Apendix B. Následující definice jsou převzaty z [27]. 

VARCHAR2 – znakový řetězec proměnné délky o maximální délce 4000 B znaků. 

NVARCHAR2 – unicode znakový řetězec proměnné délky o maximální délce 4000 B 
znaků. 

NUMBER(p,s) – Číslo o délce p a počtu desetinných míst s. Přesnost musí být 
v rozsahu od 1 do 38. Desetinná část je nepovinná musí se však pohybovat v rozmezí od -84 
do 127. 
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CHAR - znakový řetězec pevné délky o maximální délce 2000 B znaků. 

NCHAR - unicode znakový řetězec pevné délky o maximální délce 2000 B znaků. 

DATE – Správné datum (není možný 30. únor) mezi 1. lednem 4712 před naším 
letopočtem a 31 prosincem 9999. Časový pdaj je uložen v 7 Bytech a obsahuje rok, měsíc, 
den, hodinu, minutu a sekundu. 

LONG – znaková data proměnné délky. Maximální velikost 2 GB. 

LONG RAW - binární data proměnné délky do 2 GB. 

CLOB – rozsáhlý znakový objekt složený z jednobytových i více bytových znaků. 
Maximální velikost je proměnná v závislosti na použité znakové sadě a rovná se (4 GB - 1) * 
(velikost datového bloku). 

NCLOB - rozsáhlý znakový objekt složený z unicode znaků. Maximální velikost je 
proměnná v závislosti na použité znakové sadě a rovná se (4 GB - 1) * (velikost datového 
bloku). 

 BLOB – rozsáhlý binární objekt. Maximální velikost je proměnná v závislosti na 
použité znakové sadě a rovná se (4 GB - 1) * (velikost datového bloku). 

1.5 Prostorová data v S ŘBD ORACLE 
Práce s prostorovými daty je v SŘBD ORACLE implementována v rozšíření SDO. 

Pro definice objektů se využívá vnitřní typ proměnné VARRAY – pole objektů. Prostorová 
data jsou podle [15] uložena jako objekt SDO_GEOMETRY, který obsahuje pole: 

SDO_GTYPE NUMBER – toto pole identifikuje typ geometrie – počet dimenzí, typ 
objektu 

SDO_SRID NUMBER – tento atribut určuje referenční souřadný systém geometrie 

SDO_POINT SDO_POINT_TYPE -  je definován jako objekt o složkách: 

X NUMBER, Y NUMBER a Z NUMBER, které obsahují souřadnice bodu 

SDO_ELEM_INFO SDO_ELEM_INFO_ARRAY je definován jako VARRAY 
(1048576) of NUMBER a popisuje vlastnosti jednotlivých elementů, ze kterých je geometrie 
složena a určuje, které vertexy těmto elementům náleží 

SDO_ORDINATES SDO_ORDINATE_ARRAY je definován jako VARRAY 
(1048576) of NUMBER a obsahuje souřadnice jednotlivých vertexů geometrické složky dat. 
Např. pro třídimenzionální polygon o čtyřech vertexech bude mít tvar: (X1, Y1, Z1, X2, Y2, 
Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4, X1, Y1, Z1) Pole může obsahovat 1048576 čísel a počet 
vertexů, který v něm lze uložit je závislý na rozměru geometrie. Pro dvourozměrnou 
geometrii je to tedy 524288, pro dřídimenzionální 349525 a pro čtyři rozměry 262144. 

Indexace prostorových dat (spatial index) je pak založen a na tom, že se pro každý 
objekt určí MBR – minimální opsaný obdélník. 
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R-tree index seskupuje objekty, aproximované svou obálkou, podle jejich polohy do 
hierarchické stromové struktury - viz obr. 2. V listech stromu jsou uloženy ukazatele na 
objekty a jejich obálky, uzly obsahují obálky všech obálek, uložených v podřízených uzlech 
(nebo listech), v kořenu je uložena obálka celého indexovaného prostoru. 

 

 

 

 

1.6 Bibliografické informa ční systémy 
Schraňování většího množství dokumentů s sebou přináší potřebu vhodným způsobem 

vyhledávat potřebné dokumenty v případě jejich potřeby. Je tedy nezbytné dokument před 
jeho uložením zpracovat. „Cílem zpracování dokumentů bylo a stále je umožnit vyhledávání 
dokumentů, které uživatelé hledají pomocí dotazů. Tyto dotazy lze formulovat podle 
identifikačních údajů nebo podle údajů obsahových.“ [16]  

Obr. 1 – Minimální opsaný obdélník – MBR převzato z [15] 

Obr. 2 – R-tree index převzato z [15] 
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Zpracování dokumentu se tedy děje identifikační a obsahovou analýzou. „Identifikační 
analýza se zaměřuje na stanovení jedinečných údajů, které dokument jednoznačně 
identifikují, a obsahová analýza spíše na obsah dokumentu.“ [16] 

Výsledkem obsahové analýzy je věcné pořádání informací. Systematické pořádání 
dokumenty zařazuje podle jednotlivých oborů lidské činnosti, vědních oborů apod. 
Předmětové pořádání dokumentů zpracovává obsah pomocí slov přirozeného jazyka, která 
obsah dokumentu, co nejvíce vystihují. Výsledkem předmětového pořádání je tesaurus, který 
je podle [17] „řízený slovník lexikálních jednotek, opírající se o slovní zásobu jednoho 
přirozeného jazyka, vyjadřující sémantické vztahy mezi lexikálními jednotkami. Tezaurus je 
určeny ke zpracování a vyhledávání informací.“ Je to tedy základní nástroj předmětového 
zpracování dokumentu a zároveň i jeho výsledek. Základním stavebním kamenem tesauru 
jsou deskriptory, které jsou: „sémantické dominanty, které byly vybrány z celé řady 
podmíněně ekvivalentních slov a slovních spojení, a jako řízené lexikální jednotky selekčního 
jazyka, vytvářejí se všemi podmíněně ekvivalentními slovy a slovními spojeními, třídy 
podmíněné ekvivalence. Ekvivalence je tu podmíněna daným oborem úvahy a pragmatickou 
potřebou. mezi podmíněně ekvivalentní výrazy patří například také synonyma. Jeden z těchto 
termínů je v daném oboru úvahy a v daném konkrétním selekčním jazyce povýšen na 
sémantickou dominantu, která pak zastupuje celou třídu podmíněné ekvivalence a nazývá se 
deskriptor. Deskriptor potom vylučuje z užívání v daném selekčním jazyce zmíněná 
podmíněně ekvivalentní slova a slovní spojení, která jsou pokládána za nedeskriptory. Z toho 
vyplývá, že v jiném konkrétním deskriptorovém selekčním jazyce pro stejný nebo jiný obor 
úvahy, mohou tyto nedeskriptory plnit funkci deskriptorů.“ [17] 

Zjednodušeně se dá říci, že tezaurus je uspořádaný slovník pojmů, podle kterých lze 
v daném bibliografickém informačním systému vyhledávat (deskriptorů) s přiřazenými 
výrazy, které použít nelze (nedeskriptory), ale je nutné místo nich použít deskriptory, které 
tato slova nahrazují.  

1.7 Systémy správy dokument ů  
Systémy správy dokumentů se zabývají procesem nakládání dokumentů v organizaci 

během jejich životního cyklu, který má standardně se standardně skládá z příjmu dokumentu, 
jeho začlenění a přidělení ke zpracování. Následné zpracování, reakce na dokument a také 
průběžné sledování nebo schvalování jednotlivých kroků vedoucími pracovníky a konečná 
archivace dokumentu. Systémy se většinou zabývají pouze elektronickými dokumenty i když 
existují i hybridní řešení.  

Řešením této problematiky se zabývá spousta produktů a firem (AIP SAFE, AXA 
DMS, Agile PLM, DB4 solution, Documentum 5, DocuWare, EasyArchiv, FileNet P8, HDM 
(HSI Document Management), Hummingbird, BM DB2 Content Manager, IBM Lotus 
Domino Document Manager, iPROJECT, IXOS/OpenText - Livelink Enterprise Suite, 
Microsoft SharePoint Portal Server, Novell Group Wise, SmarTeam) viz [28].  

Problematikou se zabývá fórum DLM při Evropské komisi (organizace zabývající se 
aspekty nakládání s dokumenty v digitální podobě). Tato organizace sestavila tým odborníků, 
který shrnul požadavky, které by měly splňovat systémy správy elektronických dokumentů. 
[29]. „MoReq je obecně použitelná a modulární specifikace. To znamená, že můžete přidat 
další funkce podstatné z hlediska řešení konkrétní situace, rovněž z MoReq odstranit volitelné 
aspekty, podle vlastních potřeb. Jiné požadavky, např. elektronické podpisy, uchovávání 
dokumentů v digitální podobě a hybridní soubory, jsou v tomto modelu rovněž řešeny. Tato 
specifikace spojuje přednosti práce s použitím informačních a komunikačních technologií 
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s teorií spisové služby, přičemž zahrnuje například třídění, správu dokumentů, popis 
pracovního postupu, metadata i další související technologie. Tento standard pokrývá široký 
rozsah potřeb – pro různé země s různým průmyslem a s různými typy dokumentů. Je spíše 
míněn jako model než jako norma pro nejrůznější konkrétní ERMS. Rozličné oblasti činnosti, 
různá měřítka, různé typy organizací a jiné faktory mohou přinášet další specifické 
požadavky.“ 
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2 Česká geologická služba - Geofond 
GEOFOND je organizační složka státu zřízená Ministerstvem životního prostředí 

České republiky. Jeho účelem je podle [30] „výkon státní geologické služby na území České 
republiky na základě pověření Ministerstvem životního prostředí.“ Předmět činností je ve 
zřizovací listině [30] popsán takto: 
„1. shromaždování, zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně 
a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích; 
2. plnění dalších úkolů uložených právními předpisy a příslušnými orgány státní správy; 
3. zabezpečování činnosti specializovaného veřejného archivu státní geologické služby; 
4. zpracovávání resortních státních statistických výkazů z pověření Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu statistických zjišťování.“ 

Základním nástrojem pro sběr dat je zákon o geologických č. 62/1988, o geologických 
pracích [4], který stanovuje povinnost odevzdávat závěrečné zprávy o geologických 
průzkumech Geofondu. K němu neexistuje žádný prováděcí předpis, který by například 
upravoval možnost předávání výsledků průzkumu v digitální formě. Pokud však zpracovatel 
takovou možnost nabídne řeší se tento případ individuálně. Tyto zprávy jsou potom 
základním zdrojem informací, které se v rámci činnosti organizace zahrnují do jednotlivých 
částí informačního systému podle obsahu jednotlivých posudků. Zpracovaná zpráva je 
uložena v archívu Geofondu a pokud je volně přístupná je poskytována ke studiu v badatelně 
Geofondu. Kromě této služby jsou poskytovány i informace z posudků vytěžené a uložené 
v jednotlivých databázích IS Geofondu a to formou map, tabelárních či jiných tiskových 
výstupů nebo přímo v aplikaci mapového serveru 
(http://www.geofond.cz/mapsphere/geofond). 

2.1 KIS – Komplexní informa ční systém ČGS - GEOFONDU 
Informační systém GEOFONDu je pod názvem Komplexní informační systém 

průběžně budován na základě původních registů zpracovávaných v systému správy souborů, 
který byl založen již v 70. letech a provozován na počítačích řady SMEP. Tyto registry byly 
postupně převáděny do modernějších SŘBD. Bohužel se především díky vývoji rozdělení 
kompetencí mezi jednotlivými rezorty nepodařilo kontinuálně udržet celistvost GEOFONDU 
a ani technologická východiska těchto změn. Hlavní úloha na rozvoji tohoto IS tedy stále 
spočívá především v tom aby se stal skutečně komplexní databází, ve které informace spolu 
souvisí a jsou jednoznačně odkazovány na svůj zdroj. 

2.1.1 Součásti IS GEOFONDU 
ASGI – bibliografická databáze 

Páteří celého informačního systému je subsystém ASGI (zkratka již přežitého 
původního názvu databáze Automatizovaný Systém Geologických Informací), který je 
naplněn evidenčními a bibliografickými údaji o nepublikovaných zprávách uložených v 
archivu ČGS – Geofondu. Každá zpráva je identifikována signaturami, na které se odkazují 
objekty evidované v dalších subsystémech IS a pod kterými lze najít příslušné dokumenty 
v archívu GEOFONDU 

GDO - Geologicky dokumentované objekty 
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Geologicky dokumentovaným objektem se rozumí vrt,sonda, studna, odkryv, pramen 
či jiný objekt, ke kterému je zpracována geologická dokumentace. Tato základní část 
subsystému má evidenční charakter a obsahuje popisné a identifikační informace včetně 
odkazů na signatury subsystému ASGI a dále pak lokalizaci v souřadném systému S-JTSK 
více než půl miliónu objektů. Podrobnější informace jsou popsány jednotlivými vlastnostmi 
těchto objektů reprezentovanými samostatnými subsystémy. 

GEO – Geologické vlastnosti GDO formalizovaný popis jednotlivých vrstev, které 
objekt zastihl. Jsou zde popsány základní vlastnosti hornin – jejich název, barva a geologické 
stáří. 

HYD – Hydrogeologické vlastnosti GDO obsahuje údaje o objektech, u kterých byly 
provedeny hydrodynamické a chemické zkoušky podzemní vody, režimní měření hladin, 
vydatnosti, teploty a další hydrogeologické vlastnosti. 

KAR – Výsledky karotážních měření na GDO ¬ zahrnuje výsledky geofyzikálních 
měření na vrtech (geoelektrické, magnetické a radiometrické metody, termometrie, 
kavernometrie a inklinometrie). 

HMD – Hmotná dokumentace GDO je databáze obsahující evidenční údaje 
dokumentačních vzorků, vzorků vrtných jader nebo jiných částí uložených ve skladech ČGS - 
Geofondu. Existuje téměř 28 000 metrů trvale uchovávané dokumentace z 1 238 vrtů 
strukturních a ostatních od roku 1920. Dokumentační vzorky jsou uchovány pro srovnávací a 
budoucí výzkumné účely. 

GDJ – Geologicky dokumentované jevy 

SES – sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace - základní údaje o starých i 
současných gravitačních pohybech zemského povrchu (sesuvech, proudech, odvalech a 
blokových posuvech), zejména těch, které jsou nějakým způsobem nebezpečné. 

POD – poddolovaná území - základní informace o místech, kde byla v minulosti 
provozována hlubinná těžba nebo průzkum nerostných surovin. Upozorňuje na území, kde 
mohou vznikat propady nebo jiná nebezpečí vyplývající z existence podzemních prostor. 
Vlastní důlní díla jsou v rámci vyznačeného poddolovaného území rozložena nerovnoměrně a 
nebezpečí z poddolování nehrozí na celé ploše ve stejné míře. 

HDD – hlavní důlní díla - jednotlivá hlubinná důlní díla ústící na povrch a obsahuje 
příslušné informace, které se k těmto dílům vážou. 

SDD – oznámená důlní díla - Eviduje všechna oznámení projevů hlubinných důlních 
děl na povrch. Po příslušných šetřeních v dostupných podkladech jsou jednotlivá díla 
zařazena do kategorie staré důlní dílo, opuštěné průzkumné důlní dílo, opuštěné důlní dílo 
nebo ostatní (ohlášení je zapříčiněno přírodním útvarem nebo dílem vzniklým za jiným 

SURIS – surovinový informační systém 

CHL – chráněná ložisková území obsahuje údaje o ochraně zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložisek nerostných surovin České republiky, které je nutno 
respektovat zejména při zpracování územně plánovací dokumentace. 

DPR – dobývací prostory – údaje o prostorách přidělených těžebním organizacím 
pro jejich činnost je přebírána pravidelně od Českého báňského úřadu. Aktualizace probíhá 
průběžně z listinných dokladů o změnách, předávaných obvodními báňskými úřady na 
základě dohody s Českým báňským úřadem. 
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ZZK – zvláštní zásahy do zemské kůry  – údaje o objektech obvykle opuštěných 
těžebních, které jsou využívány jako podzemní zásobníky plynu a nebo ropy. 

LOZ – ložiska nerostných surovin - údaje o výhradních i nevýhradních ložiskách 
nerostných surovin, o prognózách ložisek, neperspektivních oblastech, negativních 
průzkumech a ložiskových výskytech. Kromě těchto údajů je databáze rozšířena o účelové 
databáze k registru ložisek, obsahující všeobecné a technologicko-kvalitativní údaje o 
surovinách. 

Prozkoumanosti – obsahují údaje o provedených průzkumech v konkrétním oboru 
geologického průzkumu. 

HRP – hydrogeologická regionální prozkoumanost - údaje o větších regionálních 
hydrogeologických akcích, zejména těch, při nichž byly vyčísleny zásoby podzemních vod, 
včetně zásob schválených Komisí pro klasifikaci zásob MŽP. 

GCH - Databáze geochemické prozkoumanosti přehledné údaje o vyhledávacích a 
výzkumných geochemických pracích na území České republiky. Zdrojem informací jsou 
zejména zprávy archivované v České geologické službě - Geofondu, ČGÚ a v družstvu 
Geomin. 

GEOF – Databáze geofyzikální prozkoumanosti přehledné údaje o geofyzikálních 
průzkumech prováděných na území České republiky. 

Objekty jednotlivých databází s výjimkou dobývacích prostor a chráněných 
ložiskových území jsou opatřeny na signaturami posudků, ve kterých jsou popsány. 

Technologicky jsou databáze IS Geofondu spravovány v heterogenním prostředí, 
jehož páteř tvoří relační SŘBD ORACLE. Tato platforma je domovskou pro ASGI, GDO, 
HRP a geofyzikální prozkoumanost. Ostatní databáze jsou provozovány ve svých 
domovských prostředích a to SURIS – FoxPro a GDJ MicroSoft ACCESS a jejich obsah je 
pravidelně přenášen i do prostředí ORACLE. Stejná heterogennost panuje i v oblasti ukládání 
geometrické složky informací. Zde jsou v objektově relačním modelu ORACLE SPATIAL 
uloženy pouze objekty GDO, objekty ostatních databází se sem opět přenáší v rámci 
pravidelné aktualizace ze svých prostředí Geomedia, ArcView. V oblasti publikace informací 
je situace podstatně lepší. Zde je k dispozici mapový server MapSphere, který publikuje data 
uložená v RDBMS ORACLE s použitím produktů firmy ESRI SDE a ArcIms. 
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3 Archív ČGS - Geofondu 
Podle odst. 1 § 12 zákona o geologických pracích [3] jsou subjekty provádějící 

geologický průzkum povinny odevzdat závěrečnou práci o takovém průzkumu do ČGS – 
Geofondu. Tato dokumentace je pak zpřístupněna pro veřejnost ve studovně Geofondu, pokud 
ovšem její veřejné použití nezakáže osoba, jež je majitelem práv k tomuto posudku. 

Veškerá odevzdávaná dokumentace je uchovávána v archivních prostorách Geofondu, 
které jsou lokalizovány jak v jeho pražském sídle a v pobočkách v Kutné Hoře a v Brně tak i 
ve skladech rozmístěných na území Středočeského kraje v obcích Kovanice, Kamenná a 
Stratov. 

Zprávy se před uložením do skladovacích prostor zpracovávají v jednotlivých 
odborných odděleních Geofondu. V průběhu zpracování jsou z dokumentů získávány 
informace o zkoumaných objektech a těmi jsou aktualizovány jednotlivé databáze. Na tomto 
místě je vhodné si uvědomit, že informační obsah jednotlivých databází nemusí odpovídat 
skutečnému stavu pozorovaného v přírodě, ale odpovídá, popisu stavu v době vypracování 
zprávy odborným subjektem. Geofond je tedy odpovědný za to, že údaje v jeho databázích 
odpovídají odevzdaným dokumentům nikoli skutečnosti. To samozřejmě neplatí zcela 
univerzálně pro všechny databáze, protože kromě povinnosti odevzdávat zprávy existují ještě 
další legislativně definované kanály přísunu informací do databází, které jsou provozovány 
v poněkud odlišném režimu, než shora popsaném. 

3.1 Digitalizace archívu 
Původní chápání pojmu digitalizace archívu bylo určeno především nutností zachránit 

archivní materiály, které s působením času a prostředí podléhají zkáze a u některých starších 
technologií rozmnožování dokumentů jsou tyto již téměř nečitelné. Je třeba si uvědomit, že 
nejstarší dokumenty pocházejí z osmnáctého století a jejich stav nutně odpovídá stáří, 
způsobu skladování a intenzitě používání (viz ilustrační foto obr. 3 a obr. 4). Zároveň je nutné 
zmínit, že ty nejstarší dokumenty nejsou z hlediska poškození časem ty nejproblematičtější. 
V daleko horším stavu jsou dokumenty z druhé poloviny dvacátého století, kdy se k tisku 
(rozmnožování) používaly technologie, jejichž produkty podléhají mnohem rychleji zkáze. 
Kromě toho docházelo v poměrně významné míře i k zcizování částí dokumentů. 
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Digitalizací archívu se tedy v původních záměrech myslelo spíše převedení 
originálních dokumentů na jejich digitální obrazy a nahrazení jejich vypůjčování do studovny 
umožněním studia těchto digitálních obrazů dokumentů na terminálu buď v prostorách 
badatelny Geofondu nebo prostřednictvím sítě z libovolného místa. 

Obr. 3 – Stav některých dokumentů v archívu – poškození skladováním 

Obr. 4 – Stav některých dokumentů v archívu – poškození používáním 
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3.2 Digitální archív 
Toto chápání bylo ovšem poněkud zúžené a nepostihovalo všechny potřeby, které by 

měl do budoucna digitální archiv uspokojovat. Digitální archiv by totiž měl být uceleným 
informačním systémem, který by uchovával data, umožňoval jejich vyhledávání, zobrazování, 
jejich správu a ochranu. Provoz takového systému s sebou přinese kromě změn v používaných 
technologiích i nutnost změn v zaběhlých pracovních postupech. Proces digitalizace musí 
tedy obsahovat všechny aspekty s budováním takového systému spojené a postihovat všechny 
složky digitálního archívu. 
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4 Složky digitálního archívu 
Informační obsah digitálního archívu je složen ze tří složek, jejichž význam je pro 

následné využití systému rovnocenný. Svým objemem nejrozsáhlejší částí je datový sklad 
digitálních obrazů vlastních dokumentů. Orientaci a snadnému nalezení hledaného 
dokumentu slouží databáze anotací (ASGI), která obsahuje metadata týkající se jednotlivých 
dokumentů a je tedy nezbytným informačním rozhraním pro přístup k vlastnímu obsahu 
digitálního archívu. Třetí částí digitálního archívu je databáze prozkoumaných území, která 
obsahuje prostorové specifikace území o jehož průzkumu archivovaný dokument pojednává. 

4.1 Datový sklad digitálních obraz ů dokument ů 

4.1.1 Digitalizace dokument ů 
Určující vlastností této složky digitálního archívu je její objem. Vlastní archív 

obsahuje řádově 200000 zpráv a každým rokem přibývá dalších 3000 dokumentů. Vlastní 
digitalizace je, po získání potřebné technologie a ověření jejích možností, na počátku 
rutinního provozu. Při práci ve dvou směnách se daří za jeden rok převést do digitální formy 
3000 dokumentů představujících 230000 stránek jejichž obrazy mají průměrnou velikost 
1 MB – to představuje za jediný rok nárůst objemu o 225 GB nestrukturovaných dat.  

Přes to, že je v absolutních číslech nárůst tak veliký v podstatě pokrývá pouze objem 
ročního přírůstku dokumentů do archívu. Dalším faktem je, že v případě, že by se archív dále 
nerozrůstal při současném tempu digitalizace jeho plnění trvat 67 let. Bude tedy v budoucnu 
nutno zvýšit výkon v této oblasti.  

 

 

 

 

Budu-li vycházet ze shora uvedených čísel a z předpokladu, že by bylo žádoucí 
dokončit digitalizaci archívu do 10 let, je zřejmé, že k již podávanému výkonu skenovacího 
pracoviště musí být přidán ještě jeho sedminásobek. Toho lze dosáhnout různými cestami, 

Obr. 5 – Digitalizace dokumentů 
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které budou vždy finančně a organizačně náročné, neboť se jedná o velký objem prací, které 
je nutné vykonat. V případě snahy řešit tento problém vlastními prostředky lze s minimálními 
leč mzdovými náklady, které se v rozpočtové sféře jen velmi těžce získávají, za stávající 
situace pouze  rozšířit dvousměnný provoz na nepřetržitý.  

Zůstanou-li dvě směny vytížené zpracováním ročního přírůstku Zbude k zpracování 
vlastního archívu výkon pouze jedné směny, který představuje zpracování 1500 posudků 
ročně. Potom by zpracování archívu o 200000 zprávách trvalo 134 let. 

Chci-li obsah archívu zpracovat do 10 let. Potřebuji k stávajícímu výkonu přidat ještě 
zpracování 20000 zpráv ročně a protože současný výkon představuje zpracování 3000 zpráv 
při dvou směnách a tedy 1500 jednou směnou potřebuji ještě 13 stejně výkonných směn, které 
přestavují při nepřetržitém provozu další čtyři stejně výkonná pracoviště. Tento požadavek by 
bylo možné řešit i s využitím externích kapacit, které by se buď mohly získat od komerčních 
subjektů a nebo pokud v budoucnosti vzniknou národní digitalizační střediska tak jak plánuje 
Ministerstvo vnitra. 

Takovéto zvýšení pracovního výkonu bude mít vliv i na objem ukládaných digitálních 
obrazů dokumentů, který by se v tom případě zvýšil pětinásobně a bude tedy třeba ročně 
zajistit navýšení kapacity úložného prostoru na diskových polích o 1,1 TB. 

Zatím je tedy zpracován pouze zlomek archivího fondu. Při čemž byla snaha při 
ověřovacím provozu ověřit možnosti zpracování všech typů dokumentů posuzováno podle 
náročnosti digitalizace. Do budoucna bude nutné stanovit priority zpracování dokumentů tak, 
aby byť jen částečně digitalizovaný archív, co nejvíce plnil požadavky uživatelů služeb 
GEOFONDU. Zde se nabízí možnosti sledovat vypůjčovanost dokumentů v badatelně a nebo 
množství dotazů kladených na dokumenty v aplikaci ASGI. Kromě tohoto uživatelského 
kritéria ovšem nesmí být pominut problém, který je spojen s možností ztráty dokumentu jeho 
poškozením. 
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 Obr. 6 – Digitalizovaný dokument - ukázka 
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4.1.2 Uchovávání digitalizovaných dokument ů 
Pro potřeby identifikace jsou jednotlivé dokumenty označovány identifikačním 

štítkem s čárovým kódem. Vzhledem k velice různorodým formám a typům vazeb dokumentů 
se identifikačním štítkem označují také jednotlivé svazky, z nichž může být dokument složen. 
Svazek je definován jako volně vyjmutelná část dokumentu, kterou již nelze dále nenásilně 
rozdělit. Každému identifikačnímu štítku bude odpovídat záznam v databázi, který bude 
odkazovat přímo na digitální obraz originálního dokumentu. 

Digitální obrazy dokumentů se uchovávají na diskovém poli ve stromové adresářové 
struktuře organizované podle signatur jednotlivých posudků. Hardware diskového pole byl 
pořízen v roce 2006 v rámci investičního řízení. Bylo zvoleno zařízení, které je dále 
rozšiřitelné podle nárůstu objemu ukládaných dat. V roce 2007, byla konfigurace úložiště dat 
rozšířena o archivační zařízení CENTERA s diskovým polem s vysokou bezpečností uložení 
dat a vysokou škálovatelností a archivační software DiskXtender, který obsluhuje proces 
archivace souborů z primárního úložiště dat. Proces archivace probíhá nezávisle na obsluze 
dle nastavených pravidel tak, že se soubory mimo hlavní pracovní dobu kopírují do 
archivního úložiště CENTERA a po stanovené době, kdy k souboru nikdo nepřistoupil se 
tento na primárním datovém poli nahradí odkazem na archivovaný obsah souboru. V případě 
požadavku je soubor opět obnoven z archivního úložiště.  

4.2 Databáze anotací 
Archív ČGS – Geofondu byl původně opatřen kartotékou, kde byly záznamy o 

jednotlivých dokumentech seřazeny podle různých kritérií a která umožňovala jednotlivým 
uživatelům vyhledat dokumenty podle oblasti jejich zájmu. Zpracování kartotéčních lístků 
bylo postupem času převedeno na výpočetní techniku a v dalším období byly údaje souboru 
kartotéčních lístků systemizovány a převedeny do databáze provozované pod názvem ASGI, 
která byla součástí Systému ústřední základny [12] Dalším krokem byl přenos informací ze 
systému řízení souborů do prostředí speciálního software ISIS pro správu informačních 
knihovních systémů, jehož licence je poskytována organizací UNESCO zdarma, Nevýhody 
tohoto systému spočívaly především v jeho uzavřenosti. Bylo tedy rozhodnuto o přenesení 
datové základny do běžného databázového prostředí. Díky spěchu a nepříliš šťastně zvoleným 
rozhodovacím kritériím, byla nová struktura databáze vytvořena v prostředí FoxPro a tato 
etapa jejího života se stala přechodným stupněm před její plnou integrací do informačního 
systému Geofondu. Nová struktura dat i obslužné aplikace již vyhovovaly požadavkům, 
kladeným na vlastní provoz rešeršního systému ASGI. Problémy spojené s potřebou integrace 
tohoto datového zdroje do komplexního informačního systému Geofondu však byly nejprve 
pominuty a následně řešeny pravidelnou aktualizací kopie této databáze v prostředí SŘBD 
Oracle, který je hlavní nosnou platformou databází Geofondu. Tento vývoj byl ukončen 
dokončením optimalizace a normalizace datové struktury a přenesením databáze do správy 
SŘBD Oracle (viz obr. 5). 
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Obr. 7 – Schéma databáze anotací 
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Podrobné schéma databáze anotací: 

 

Tab. 1 tabulka 'ASG' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis  

PK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

 BU   Number(x,y) 
(1,0) Bibliografická úrove ň 

 D_DOK   Varchar2 (12 ) Druh dokumentu  
 AKCE   Varchar2 (480)  Název akce  
 JAZYK    Varchar2 (6)  Jazyk dokumentu  
 DIL_UK   Varchar2 (750)  Dílčí úkol  
 PRILOHY   Varchar2 (90)  Počet příloh  

 C_RGP   Varchar2 (45) Eviden ční číslo registru 
geologických prací 

 NAZ_ZPR   Varchar2 
(3000) Název zprávy 

 ROK_VYD   Number(x,y) 
(4,0) Rok vydání 

 ROZSAH   Varchar2 (24)  Počet stran  
 ZPRACOV   Varchar2 (9)  Zpracovatel  
 INSTITUCE   Varchar2 (21)  Instituce  

 ZADAVAT   Number(x,y) 
(10,0) Zadavatel 

 BLOKOVAT   Number(x,y) 
(10,0) Blokovatel 

 BLOK_TER    Date Termín konce blokace  
 ORES   Varchar2 (75)  Řešitelská organizace  

 MEDIUM   Number(x,y) 
(1,0) Přiložené médium 

 DAVKA    Varchar2 (33)  Číslo dávky  
 ZALOZENO   Date Datum založení záznamu  
 REG_CIS   Varchar2 (30)  Registra ční číslo  
 TSTAMP   Date Poslední zm ěna záznamu  

 ANOTACE   Varchar2 
(4000) Anotace 

 ODBLOKOVA
TEL   Number(x,y) 

(10,0) 
Organizace, která 
odblokovala 

 ODBLOK_TE
R   Date Termín kdy došlo 

k odblokování 

 USERNAME   Varchar2 (90) Uživatel, který provedl 
poslední zm ěnu 
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Tab. 2 tabulka 'ASG_AUT' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG  Numer(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK AUTOR  Varchar2(150)  Jméno autora  

Tab. 3 tabulka 'ASG_DESK' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x ,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK DESKRIPT   Number(x,y) 
(5,0) Deskriptor 

Tab. 4 tabulka 'ASG_GEO' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK GEOGR   Number(x,y) 
(5,0) Geografie 

Tab. 5 tabulka 'ASG_GK' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK GK   Varchar2 (24)  List mapy S -42 

Tab. 6 tabulka 'ASG_HESLO' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK HESLO   Varchar2 (120)  Volné heslo (nedeskriptor)  

Tab. 7 tabulka 'ASG_LOK' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK LOKALITA    Varchar2 (174)  Lokalita  

Tab. 8 tabulka 'ASG_OKR' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK OKRES   Varchar2 (12)  Okres  

Tab. 9 tabulka 'ASG_ORG' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK ORGANIZAC
E   Number(x,y) 

(10,0) Organizace 

Tab. 10 tabulka 'ASG_PRAC' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK PRAC_AUT   Number(x,y) 
(10,0) Pracovišt ě autora 
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Tab. 11 tabulka 'ASG_PRES' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK PRAC_RES   Number(x,y) 
(10,0) Pracovišt ě řešitele 

Tab. 12 tabulka 'ASG_RES' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK RESITEL   Varchar2 (240)  Jméno řešitele  

Tab. 13 tabulka 'ASG_SIG' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PFK KLIC_SIG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č signatury 

 HV   Varchar2 (3) Rozlišení hlavní a vedlejší 
signatury 

Tab. 14 tabulka 'ASG_TEMA' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK TEMA   Number(x,y) 
(6,0) Tématická t řída 

Tab. 15 tabulka 'ASG_UKOL' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK C_UKOLU   Varchar2 (90)  Číslo úkolu  

Tab. 16 tabulka 'ASG_ZL' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PFK KLIC_ASG   Number(x,y) 
(10,0) Primární klí č databáze 

PK ZL   Varchar2 (18) List mapy základního 
listokladu 
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Tab. 17 tabulka 'EVI' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PK KLIC_EVI   Number(x,y) 
(10,0) Klíč evidence 

FK KLIC_SIG   Number(x,y) 
(10,0) Klíč signatury 

 HYDP   Date Zapůjčeno ke zpracování HYD  
 HYDV   Date Vráceno HYD  
 VRTP   Date Zapůjčeno GEO 
 VRTV   Date Vráceno GEO  
 LOZP   Date Zapůjčeno LOZ  
 LOZV   Date Vráceno LOZ  
 KHOP   Date Zapůjčeno Kutná Hora  
 KHOV   Date Vráceno Kutná Hora  
 GFBP   Date Zapůjčeno Brno  
 GFBV   Date Vráceno Brno  
 KARP   Date Zapůjčeno KAR  
 KARV   Date Vráceno KAR  
 DARP   Date Zapůjčeno Digitální archív  
 DARV   Date Vráceno Digitální archív  
 ARC   Date Uloženo do archívu  
 POZICE   Varchar2 (3)  Pozice posudku  
 DAT_PRIJ    Date Datum p říjmu  
 POZN   Varchar2 (150)  Poznámka  

Tab. 18 tabulka 'SIG' 
Klíč Název sloupce Doména Datový typ Popis 

PK KLIC_SIG   Number(x,y) 
(10,0) Klíč signatury 

 SIGNATURA   Varchar2 (60)  Signatura  

 SIG_VOLNA   Varchar2 (90) Signatura voln á 
(nesystematická) 

 ARCHIV   Varchar2 (12)  Archiv  
 TYP   Varchar2 (6)  Typ zprávy  

 CISLO   Number(x,y) 
(6,0) Číslo zprávy 

 PODLOMENI   Number(x,y) 
(4,0) Podlomení čísla zprávy 

 ZALOZENO   Date Založení záznamu  

 C_EXEMPLA
RE   Number(x,y) 

(10,0) Pořadové číslo exemplá ře 
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Význam databáze anotací ASGI lze ilustrovat schématem (obr. 6). Informace, které 
jsou zdrojem pro vytváření dat obsažených v jednotlivých databázích informačního systému 
Geofondu vznikají v naprosté většině zpracováním dokumentů obsažených v archívu 
nepublikovaných zpráv. Objekty jednotlivých databází jsou vybaveny odkazy na signatury 
posudků, ze kterých údaje o nich pochází. Signatury posudků jsou součástí  databáze anotací. 

4.2.1 Identifika ční bibliografické údaje 
Obsahem databáze anotací jsou údaje, které charakterizují jednotlivé dokumenty 

z hlediska bibliografického – název zprávy, signatura, autoři, organizace, rok vzniku, počet 
stran, počet příloh a další. 

 

 

  Signatura  Název Rok  

 GF P012340 SEISMICKY PRUZKUM PODLOZI KARBONU V OKR, OBLAST BRUZOVICE - ZUKOV 1960 

 GF P012341 Strukturněgeologická analýza krystalinika Železných hor 1961 

 GF P012342 MINEROGENESE RUDNIHO LOZISKA CINOVCE 1961 

 GF P012343 PETROGRAFICKY VYZKUM VRSTEV KOSOVSKYCH BARRANDIENSKEHO 
ORDOVIKU 

1960 

 GF P012344 Závěrečná zpráva o petrografickém výzkumu barrandienského ordoviku 1961 

 GF P012345 KOMPLEXNI VYZKUM CHEBSKE PANVE - HYDROGEOLOGICKY VYZKUM 
CHEBSKE PANVE. ZAVERECNA ZPRAVA ZA LETA 1956-1960 

1961 

 GF P012346 PRUZKUM RELIEFU KARBONU V OBLASTI VACLAVOVICE 1961 

 GF P012347 Databáze radioaktivních údajů východní část, oblasti působnosti závodu. Průzkum 
Příbram 

1991 

 GF P012348 Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu Srby 1974 

 GF P012349 ZHODNOCENI VYSLEDKU PRUZKUMU V OBLASTI PRIBOR – SEVER 1961 

Tab. 19 – Přehledný výstup bibliografických údajů z databáze anotací 

Obr. 8 – Význam databáze anotací jako součásti IS Geofondu 
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4.2.2 Odborný popis obsahu dokumentu 
K snadnějšímu vyhledávání dokumentů podle oboru zájmu uživatele slouží začlenění 

jednotlivých záznamů do tématického členění, kde jednotlivé třídy určují jednotlivé obory 
geologických činností, kterých se dokumenty týkají (např. inženýrská geologie, ložisková 
geologie, ložisková geologie – vyhledávání rud, hydrogeologie, atp.). Kromě tématického 
třídění jsou dokumenty popsány deskriptory, což jsou výrazy, které blíže popisují obsah 
dokumentu (např. vrtný profil, režimní pozorování, geochemické rozbory, geofyzikální 
měření, gravimetrie, atp.) 

4.2.3 Lokaliza ční údaje 
Třetí skupina údajů databáze anotací slouží k lokalizaci území, výsledky jehož 

průzkumu jsou v dokumentu shrnuty. V době definice databáze byly použity geokódy [7], 
které jsou členěny jednak podle jednotek správního členění a jednak podle rozdělení území 
listoklady map základního systému a systému S-42. Toto kódování je umístěno v těchto 
položkách databáze. 

a) Okres – výčet okresů dotčených průzkumem. Tento údaj je  vyplněn u 91,76% 
záznamů. 

b) List mapy základního listokladu (v poli se vyskytují nomenklaturní údaje 
libovolných měřítek 1:200000, 1:100000, 1:50000 a 1:25000). Tento údaj je vyplněn u 
89,415 záznamů. 

c) List mapy listokladu S-42 (stejně jako u předchozí položky není v jednotném 
listokladu, ale vyskytují se zde opět údaje měřítek od 1:200000, 1:100000, 1:50000 a 
1:25000). Tímto údajem je vybaveno 91,17% záznamů. 

d) Geografie – geografické názvosloví, používá se k lokalizaci průzkumu který se 
nekonal na území České republiky (Čad, Mongolsko, Mars, Měsíc…), zpravidla názvy 
států nebo vesmírných těles. Tento údaj ke uveden u 5,94% záznamů. 

Poslední lokalizační údaj v databázi (lokalita ) přesně definovaný obor hodnot nemá. 
Jedná se o co nejpřesnější vystižení lokality, na které průzkum popsaný v dokumentu 
probíhal. Obvykle je jeho obsahem název obce nebo katastrálního území, přičemž není 
zřejmé, o který z těchto typů údajů se jedná, ale nezřídka jsou použity i jiné typy popisu 
lokalizace, které lépe a přesněji určují prozkoumanou lokalitu jako jsou místní a pomístní 
názvy, názvy horstev, geologických regionů apod. (např. Krkonoše, Barrandien, Česká 
křídová tabule, Vrzáčkova louka, druhý dvůr pivovaru SAMSON). Lokalita je vyplněna u 
92,37% záznamů. 
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4.3 Prostorová lokalizace obsahu digitálního archív u 
V databázi použitá přibližná lokalizace pomocí slovního vyjádření ať už 

strukturovaného nebo popsaná otevřenou řečí je poplatná době vzniku databáze. V současné 
době nevyhovuje pro svou nepřesnost a neurčitost a je nutné ji nahradit přesnější 
geometrickou informací o území, na kterém byl průzkum prováděn tak, aby bylo možné se 
přímo prostorově dotazovat na informace, které na daném území vznikly. Důležitost této 
změny je dána i postavením digitálního archivu v informačním systému ČGS – Geofondu, 
který je zdrojem informací většiny dalších subsystémů včetně jejich lokalizace. 

Geometrické složky informací o dokumentech uložených v archívu Geofondu 
v současnosti neexistují a je je třeba vytvořit. 

4.3.1 Zdroje geometrické složky informace o provede ném pr ůzkumu 
Vlastní informace o posudcích nejsou vybaveny geometrickou složkou. Existují ovšem 

další datové zdroje, které s databází anotací jak bylo shora popsáno úzce souvisí a které 
prostorovou složku dat mají. Tyto informace jsou ve více či méně omezeně použitelné jako 
zdroje pro vybudování prostorové složky digitálního archívu. 

4.3.1.1 Databáze prozkoumaností 

Databáze prozkoumaností vznikaly jako přehledy signálních informací o jednotlivých 
průzkumech v rámci oborů geologické průzkumné činnosti 

SGN: GF P012345, GF V046336, GF V046337, GF V046338, GF V046339, GF V046340  
AUT: AMBROZ, VOJTECH , KOLAROVA, MARGARITA , LABOUTKA, MIROSLAV , MACHACEK, 

VACLAV , ZUKRIEGELOVA, MARIE   
NAZ: KOMPLEXNI VYZKUM CHEBSKE PANVE - HYDROGEOLOGICKY VYZKUM CHEBSKE PANVE. 

ZAVERECNA ZPRAVA ZA LETA 1956-1960  
ROK: 1961  
ORG: Ústřední ústav geologický, Praha  
OKR: Cheb  
MGK: M33052BA, M33057CD, M33061AD, M33061BC, M33061BD, M33061D , M33061DA, M33061DB, 

M33061DD, M33062AC, M33062CA, M33062CC, M33092AD  
MZA: 02324, 04333, 11114, 11123, 11134, 1114, 11141, 11142, 11143, 11144, 11321, 11322, 23223  
LOK:  chebská pánev  
GGR:   
TTR: 08/P01, 15/D01, 15/M00  
DES: Analýza vod, hydrogeologie regionální, hydrogeotermie, hydrografie, mapa hydrogeologická, 

minerální vody, ochranná pásma jímacích zařízení a pramenů, radiohydrologie, režimní pozorování, 
srážky, stratigrafie, studny, tektonika, uhlí hnědé, vrtný profil  

ANO:   
CUK:   

BLOK:    
BL.ORG:  Neuvedena  

STR: 178   
PRIL: 51   

Tab. 20 – Podrobný výstup bibliografických údajů z databáze anotací 
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1. Geofyzikální prozkoumanost – Tato vrstva byla pořízena přímo ručním 
zpracováním obsahu zpráv z oboru geofyziky a její data tedy přímo odpovídají 
požadovanému výsledku. Zdrojem pro digitalizaci bylo určení prozkoumaného 
území uvedené přímo ve zprávě. Toto určení má buď podobu situačního plánku 
nebo mapy, nebo je vyjádřeno slovním popisem lokality. Ve vrstvě jsou 
odkazy na 5076 signatur a grafická složka záznamu. 
 

 
 

 Obr. 9 – Geofyzikální prozkoumanost 
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2. Hydrogeologická regionální prozkoumanost – Obsahuje údaje s prostorovou 
složkou o průzkumech u kterých byl proveden výpočet zásob podzemních 
vod. Její obsah byl stejně jako geometrická složka objektů geofyzikální 
prozkoumanosti vytvořen ručním zpracováním údajů ze zpráv 
s odpovídajícím obsahem. Vrstva obsahuje 670 záznamů s prostorovou 
informací a odkazy na signatury archívu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 – Hydrogeologická regionální prozkoumanost 
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3. Geochemická prozkoumanost – prostorová složka této databáze vznikla 
výpočtem nad prostorovými informacemi o jednotlivých odběrech vzorků a 
obsahuje informace o 694 akcích popsaných ve zprávách uložených 
v archívu Geofondu. Tyto prostorové informace lze použít při zachování 
jisté opatrnosti spočívající ve vyjádření nižšího stupně jejich přesnosti a 
spolehlivosti dané především tím, že není známo jak jsou objekty, z jejichž 
geometrické složky se prozkoumaná území vypočítávala, po prozkoumaném 
území rozmístěny a zda jsou rozmístěny po celé jeho ploše. Měly by časem 
být porovnány s popisem prozkoumaného území přímo v archívu uloženém 
dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 11 – Geochemická prozkoumanost 
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4.3.1.2 Využití lokalizačních údajů v databáze anotací ASGI 

V kapitole 4.2.3. zmíněné  údaje jsou trojího typu. 

1. Geografie – tento údaj je vyplněn u záznamů, které se zabývají územím  
ležícím mimo hranice České republiky a označují nám tedy jednoznačně ty 
záznamy, pro které se geometrická složka informace nebude vytvářet. Jedná 
se totiž nejčastěji o cestovní zprávy z návštěvy a ty žádné průzkumné územi 
nepopisují. Pokud se jedná v několika málo případech o průzkumy konané 
mimo hranice ČR nebo dokonce mimo planetu Zemi, je zřejmé, že se tato 
území nachází mimo působnost ČGS – Geofondu. 

2. Údaje s přesně definovaným oborem hodnot (listy map listokladu základního 
a nebo S-42 a dotčené okresy) Tyto údaje lze sice přesně lokalizovat a dále 
použít, ale není vůbec známo v jakém vztahu jsou ke skutečně 
prozkoumanému území. Při hrubosti členění jednotlivých oborů hodnot (list 
mapy 1:25000 nebo celé území okresu je jejich další využití pro získání byť 
přibližných zákresů velice problematické. Nakonec jsem se rozhodl je 
nevyužít s tím, že je možné je do budoucna použít pro případnou kontrolu 
správnosti vytvořené geometrické složky digitálního archívu. 

3. Slovní popis lokality – relativně přesně stanovené území, jehož geometrické 
vyjádření bude správnou grafickou složkou záznamu o průzkumu. Bohužel 
není pro toto pole k dispozici jednoznačný obor hodnot s geometrickou 
složkou. Nelze je tedy využít v režimu hromadného zpracování. Otázkou 
zůstává i to, zda je vhodné vytvářet v režimu ruční digitalizace operátorem 
grafickou složku podle vyjádření uloženého v tomto poli a nebo výlučně 
podle originálního popisu situace přímo v dokumentu, což je postup, který se 
jeví jako správnější. 

 

Z toho je tedy zřejmé, že tyto údaje jsou vhodné pouze jako doplňkové pro provádění 
kontrol jinak získané geometrické složky záznamu a nebo jako negativní určení záznamů, 
které geometrickou složku mít nebudou. 

4.3.1.3 Geometrická složka záznamů o objektech vzniklých zpracováním zpráv 
archívu Geofondu 

Zpracováním zpráv odbornými odděleními Geofondu jsou plněny jednotlivé databáze 
objekty, které mají jak geometrickou složku záznamu tak i odkaz na signaturu zprávy, jejímž 
zpracováním vznikly. O těchto objektech lze s určitostí říct, že leží uvnitř území 
prozkoumaného v rámci předmětu zprávy. Tvrzení, že prozkoumané území je obálkou 
takového objektu je již poněkud nepřesné, protože prozkoumáno bylo i území, kde se mohlo 
dojít k negativnímu výsledku – tedy na něm žádný objekt nevznikl. Při dalším užití 
geometrických složek jednotlivých databází je třeba mít tuto skutečnost na paměti a takto 
vzniklé geometrické složky záznamů digitálního archívu by měly projít následnou revizí. 
Dalším problémem jsou vlastní odkazy objektů na signatury archívu. Tyto jsou v databázích 
udržovány bez toho že by zde existovala přímá vazba na seznam signatur v databázi anotací 
digitálního archívu a vzhledem k občasné nepříliš šťastné manipulaci s archívními čísly zpráv 
vedené představou regálu zaplněného po sobě jdoucími signaturními čísly jsou občas 
v databázích zmiňovány již neexistující signatury. Úlohu dále popsanou bude tedy možné 
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použít až po plné integraci jednotlivých databází a digitálního archívu s jednoznačně daným a 
spolehlivým vztahem mezi objektem a signaturou. S vědomím zmíněných problémů lze 
s jistou nepřesností říct, že prozkoumanému území přibližně odpovídá sjednocení obalových 
zón objektů během průzkumu zjištěných či vzniklých. 

4.3.2 Vytvo ření prostorové složky digitálního archívu z objekt ů databází 
Geometrická složka objektů databází Geofondu je uchovávána v prostředí ORACLE 

SDO. Použil jsem tedy pro úlohu vyhledávání prozkoumaných území toto nativní prostředí. 
Databáze splňující podmínky, že jejich objekty mají geometrickou složku záznamu a odkaz 
na signaturu archívu jsou : 

GDO – geologicky dokumentované objekty (vrty) 

LOZ – ložiska nerostných surovin 

SES – Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace 

POD – poddolovaná území 

Grafická složka jednotlivých databází byla v prvním kroku přenesena do pracovních 
tabulek pro výpočet obalových zón kolem objektů o struktuře: 

 

 

 

Název pole Typ pole Obsah pole 

KLIC NUMBER(10) Primární klíč databáze 

TVAR MDSYS.SDO_GEOMETRY Geometrická složka záznamu 

BAFR MDSYS.SDO_GEOMETRY Obálka geometrické složky 
záznamu 

 

V databázi geometrických tvarů nejsou z důvodu omezení mapovým serverem 
rozlišovány klíče jednotlivých databází názvem. Byly tedy vytvořeny pracovní tabulky pro 
každou vrstvu. 

 

Velikost obalové zóny, kolem jednotlivých objektů je dána empirickou zkušeností a 
zaběhlou metodikou používanou v Geofondu a rovná se 500 m. Původní myšlenky vznikla při 
řešení problému s přílišnou hustotou objektů v databázi vrtů, která při vykreslování mapových 
výstupů vedla k naprosté nečitelnosti tohoto výstupu. Z toho důvodu byly objekty, jejichž 
zákresy na mapě 1:25000 si jsou bližší než 2 cm nahrazeny jejich společnou obálkou. 
Vzhledem k tomu, že tato metodika je ustálená a používají se vrstvy. Která takto vznikly 
(Geochemická prozkoumanost), rozhodl jsem se ji zachovat. Pro vytváření obalových zón lze 
využít vnitřní proceduru prostředí SDO přímo jako parametr příkazu SQL Update: 

UPDATE gdo a set a.bafr= 
  (select SDO_GEOM.SDO_BUFFER(a.shape,b..diminfo,500) 
  from user_sdo_geom_metadata b 

Tab. 21 – Pracovní tabulky pro vytváření obalových zón 
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  where b.table_name=‚GDO‘ 
   and b.column_name=‚SHAPE‘); 

Vzhledem k době trvání takového výpočtu, možnosti pádu OS pracovní stanice, nebo 
jinak vzniklé ztrátě spojení klient – server je ovšem vhodnější tuto funkci použít 
v procedurálním prostředí ORACLE – PL/SQL a nevystavovat se možné ztrátě všech 
výsledků výpočtu. Vzorová procedura pro výpočet obalových zón je obsažena v příloze č. 1 
této zprávy. 

 

 

 

 

Nyní jsou určeny pro všechny objekty jejich obalové zóny a je třeba vytvořit 
sjednocení těch zón, které jsou opsány kolem objektů odkazujících se na shodnou signaturu. 
Pro vytvoření sjednocení dvou grafických objektů lze opět využít vnitřní proceduru SDO: 
sdo_union(geometrická složka objektu 1, geometrická složka objektu 2). 

Obr. 12 – Vypočet obalových zón objektů 
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Pro výpočet vlastních prozkoumaných území jsme z tabulky SIG databáze anotací vytvořili 
selekcí tabulku se seznamem signatur ve tvaru uvedeným v tab. 22 

 

 

Název pole Typ pole Obsah pole 

KLIC_SIG NUMBER(10) Primární klíč signatury ASGI 

SIGNATURA VARCHAR2(60) Signatura 

 

Obr. 13 – Obalové zóny vstupující do výpočtu prozkoumaných území 

Tab. 22 – Seznam signatur 
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Výsledky výpočtů budou uloženy v tabulce 23. 

 

 

Název pole Typ pole Obsah pole 

SIGNATURA VARCHAR2(60) Signatura 

TVAR MDSYS.SDO_GEOMETRY Geometrická složka 
digitálního archívu 

ZPRAC VARCHAR2(1) [A/N] Označení signatur, jejichž 
zpracování proběhlo bez 
chyby 

 

 

 

 

 

 

Tab. 23 – Prozkoumaná území 

Obr. 14 – Tabulky účastnící se výpočtu prozkoumaných území 
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Název pole Typ pole Obsah pole 

KLIC NUMBER(10) Primární klíč databáze 

SIGNATURA VARCAHR2(60) Signatura 

 

Před výpočtem se zjistí, zda pro signaturu neexistuje geometrická složka v databázích 
prozkoumanosti. Potom se tato geometrie použije jako tvar prozkoumaného území a pro tuto 
signaturu se již nebude určovat zákres pomocí objektů. 

Vlastní výpočet pro každou signaturu a všechny nalezené objekty z databází GDO, 
LOZ, SES a POD je definován v proceduře vytvořené v prostředí PL/SQL, která je k této DP 
připojena jako Příloha č. 2. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Vypočtené prozkoumané území 

Tab. 24 – Odkazy databází na signatury 
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4.3.3 Vizualizace geometrické složky digitálního ar chívu 
Spojením všech použitelných zdrojů po jejich zpracováním vznikne lidskému oku 

zcela nesrozumitelná změť zákresů (viz obr. 9). Informační hodnota takového zobrazení je 
prakticky nulová. Proto se jeví jako vhodnější postup, při které se uživatel dotazuje nad 
územím bez zobrazení geometrických tvarů prozkoumaných území. Odpovědí na jeho dotaz 
bude tabulka se seznamem nalezených zpráv (viz Tab.: 19), které se dotazovaného území 
týkají. V dalším kroku by si mohl zobrazit území prozkoumané činností, o které pojednává 
jedna zpráva. Tento navrhovaný postup vede k myšlence nahradit výslednou nepřehlednou 
vrstvu bez 2D topologie -  vrstvou buněk s definovaným vztahem k signaturám archívu. 
Potom by se prostorový dotaz přímo převedl na jednoduchý databázový dotaz. Vybarvením 
buněk odkazujících se na jednu signaturu by se zobrazovalo prozkoumané území. Toto řešení 
by ovšem znamenalo nutnost provádět pravidelně rozsáhlé výpočty, které by takto definovaný 
prostorový grid po každé změně v grafické složce prozkoumaných území. 

Vytvoření sítě buněk pro celé území České republiky by obsahovalo, stanovení 
počátku – který by vzhledem k implementaci souřadného systému S-JTSK v ORACLE SDO 
(-Y,-X) ležel na nejjižnějším okraji území republiky a pak by se po řádcích a sloupcích 
testovalo zda další vypočtené buňky zasahují do území České republiky. Velikost buňky by se 
určila z nejpravděpodobnějšího zobrazení v měřítku 1:50000 tak, aby v tomto měřítku měla 
hrana buňky délku 1 mm to je 50 m ve skutečnosti. 

 

 

 

 

 

Název pole Typ pole Obsah pole 

KLIC_BUN NUMBER(10) Primární klíč buňky 

X_MIN NUMBER(15,2) Dolní mez 
souřadnice X 

X_MAX NUMBER(15,2) Horní mez 
souřadnice X 

Y_MIN NUMBER(15,2) Dolní mez 
souřadnice Y 

Y_MAX NUMBER(15,2) Horní mez 
souřadnice Y 

Obr. 16 – Tabulky rovinného gridu 

Tab. 25 – Tabulka buněk 
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Dalším krokem by bylo zjištění signatur příslušných k buňkám. Zde by se opět pro 
každou buňku a každou signaturu zjišťovalo zda je 

 

 

Název pole Typ pole Obsah pole 

KLIC_BUN NUMBER(10) Primární klíč buňky 

SIGNATURA VARCHAR2(60) Signatura 

 

Takto vzniklá vrstva by se musela průběžně aktualizovat z neustále se aktualizující 
vrstvy prozkoumaných území, což by znamenalo poměrně velkou pravidelnou výpočetní 
zátěž databázových serverů. Dále by se pro použití takové vrstvy musel umožňovat používaný 
mapový server. To by znamenalo buď rozšířit funkčnost stávajícího a nebo přejít na mapový 
server jiný. Nejpodstatnější je ovšem fakt, že s geometrickými daty už stejným způsobem 
nakládá samotné prostředí ORACLE SDO, kde se jako taková vrstva buněk chová při 
dotazování prostorový index, který je navíc vybaven pyramidovou hierarchií.Vlastní 
vizualizace vektorového objektu je potom samozřejmě jednodušší než posupné vybarvování 
buňek, které jsou výsledkem prostorového dotazu. 

 

Tab. 26 – Tabulka signatur příslušných k buňkám 
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5 Provoz digitálního archívu 
Pro správné a optimální fungování je nezbytné provést i organizační změny v postupu 

prací spojených s ukládáním příchozích zpráv do hmotného i digitálního archívu tak, aby se 
odstranily duplicitní úkony a odstranily evidence v příručních agendách mimo informační 
systém Geofondu. 

Je nanejvýš žádoucí, aby se zkrátilo na minimum období mezi fyzickým příchodem 
posudku do podniku a jeho zanesením do digitálního archívu. Proto by se měl striktně oddělit 
příjem zpráv od jejich zpracování. Zároveň by měl být objem úkonů konaných při příjmu 
dokumentu, co nejvíce rozšířit. Znamená to přenést na oddělení příjmu činností spojené 
s identifikací posudku a na odborném pracovišti anotace ponechat předmětový a prostorový 
popis dokumentu. 

Oddělení příjmu zpráv by tedy mělo:  

1. označit nový dokument signaturou 

2. Zanést  údaje o něm do systému evidence posudků 

3. Vyplnit v databázi anotací identifikační údaje to jsou takové, k jejichž zjištění není 
třeba posudek studovat – Název zprávy, autoři, organizace, informace o blokaci 
přístupu k posudku. 

Po zpracováním zprávy oddělením příjmu, následuje zpracování na pracovišti 
anotátorů, kde se provede: 

1. Předmětové zařazení posudku – doplnění všech dostupných informací do databáze 
anotací 

2. Vytvoření prostorové složky záznamu o posudku podle informací obsažených 
v dokumentu. Zde může být měřická správa – potom se souřadnice zanesou přímo 
do databáze, nebo situační plánek či mapa – které je potřeba digitalizovat a 
následně provést jejich georeferenci a vytvoření vlastního geometrického záznam 
prozkoumaného území. Případně může být prozkoumané území popsáno pouze 
slovním vyjádřením (především u starších dokumentů) potom je třeba co nejlépe 
toto vyjádření znázornit v grafické podobě nad mapovým podkladem. 

3. Určení posudku podle obsahu dalším oddělením ke zpracování. 

Po dokončení těchto úvodních operací se zpráva předá do archivu, odkud si ji budou 
ostatní oddělení, kterým byla určena ke zpracování, vypůjčovat v běžném režimu. To 
znamená, že pokud bylo při předmětovém zařazování dokumentu zjištěno, že jsou v něm 
popsány objekty některé z databází GEOFONDU příslušné odborné pracoviště si posudek 
zapůjčí a o tyto objekty rozšíří svoji databázi (např. GDO nebo sesuvy). Tato činnost již, ale 
není součástí zpracování digitálního archívu. 
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Závěr 
Je zřejmé, že se budování digitálního archívu ČGS – GEOFONDU nachází 

v počáteční fázi. Dlouhodobě budovaný bibliografický systém databáze anotací. Je 
provozován v prostředí relační databáze a spolehlivě poskytuje služby vyhledávání 
dokumentů na srovnatelné úrovni s jinými obdobnými systémy (GeoRef, Pascal-Geode). Bylo 
by v budoucnu vhodné vypracovat pro tento systém tesaurus, který je nutný jak pro 
vyhledávání tak i pro správnou předmětovou analýzu dokumentů. Vlastní digitální archív 
digitálních obrazů dokumentů se naplňuje jen velmi pomalu a pokud nebude zvýšen důraz na 
tento obor činnosti nelze jej současnými prostředky naplnit v reálném čase. Prostorové 
informace existují jednak roztroušeně v databázích prozkoumaností a jednak je lze odvodit 
z objektů ostatních databází. Tato úloha je modelově v této práci vyřešena. Při hledání 
obdobné problematiky – spojení bibliografického záznamu s prostorovou informací o území, 
o kterém pojednává, nepodařilo se mi podobné řešení objevit. Pouze bibliografický systém 
GeoRef umožňuje ve svém záznamu uložit obdélník minimálních a maximálních 
zeměpisných souřadnic. 

Budování digitálního archívu České geologické služby - Geofondu není pouhým 
osamělým projektem. Je to globální koncepce informačního rozvoje podniku, která je zacílena 
především na prohlubování komplexnosti informačního systému a upevnění vazeb uvnitř 
něho, na kterou by měly úzce navazovat další činnosti spojené rozvojem komplexního 
informačního systému.  

Potom by se mohl i GEOFOND plně zapojit do programu elektronické státní správy a 
poskytovat svým uživatelům komfortní služby přímo na síti bez nutnosti trávit čas 
v prostorách badatelny. Potom se stane samozřejmostí, že při listování digitálním obrazem 
archiválie bude možné rovnou prohlížet i objekty, které jsou v ní popsány, případně 
dohledávat další archiválie, které s touto souvisí. Můžeme si v ní totiž nalistovat všechny 
objekty, o kterých pojednává. Můžeme si prohlídnout situaci v přiložené mapě. Můžeme v ní 
najít odkazy na jiné zprávy, jejichž výsledky rozvíjí. Můžeme si číst text zprávy. Tyto 
možnosti by mohly být rozšířeny i o opačnou úlohu, kdy si prohlížíme mapu. Vybereme si 
zobrazený objekt, prohlídneme si záznam z databáze o něm, přejdeme po odkazech na 
signatury na záznamy databáze anotací a případně si otevřeme vlastní text zprávy a studovat 
jej. Zní to všechno velice jednoduše, jasně a zdá se, že je s podivem, že takový archív 
nefunguje už dávno. Bohužel ty nejjednodušší věci bývají v okamžiku realizace těmi 
nejsložitějšími a bude stát ještě velmi mnoho úsilí a prostředků, než se podaří takovou to vizi 
digitálního archívu realizovat a pro uživatele se česká geologická služba stane pouhou 
internetovou adresou, na které pohodlně najdou všechny potřebné informace bez zbytečného 
cestování a ztrát času v badatelně Geofondu. 
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Příloha č. 1 – Vzorová procedura pro výpo čet obalových 
zón objekt ů  
 
PROCEDURE CRE_BUFFER 
Is 
 
Definice objektu kurzor (C_GDO), který po svém otevření plní záznamy do ukazatele 

(V_GDO) 
   cursor c_gdo is select * from gdo where bafr is null; 
   v_gdo c_gdo%rowtype; 
Definice objektu kurzor (C_META), jenž zjišťuje metadata grafického záznamu 
   cursor c_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where table_name='GDO' 

and column_name='SHAPE'; 
   v_meta c_meta%rowtype; 
    
begin 
Otevření kurzoru (C_META) 
   open c_meta; 
Naplnění ukazatele (V_META) 
   fetch c_meta into v_meta; 
   if c_meta%notfound then 
      return; 
Pokud metadata neexistují, úloha skončí 
   Else 
Otevření kurzoru (C_GDO) 
      open c_gdo; 
      loop 
Cyklus čtení a zpracování 
         fetch c_gdo into v_gdo; 
Naplnění ukazatele (V_GDO) 
         exit when c_gdo%notfound; 
Pokud je kurzor prázdný – vystoupení z cyklu 
         UPDATE gdo a set 

a.bafr=SDO_GEOM.SDO_BUFFER(v_gdo.shape,v_meta.diminfo,500) 
            where klic=v_gdo.klic 
              and archc=v_gdo.archc; 
Naplnění položky BAFR obálkou geometrie v položce SHAPE 
         commit; 
      end loop; 
      close c_gdo; 
   end if; 
   close c_meta; 
Uzavření kurzorů a konec 
end; 
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Příloha č. 2 – Procedura pro vytvá ření prozkoumaných 
území z obalových ploch objekt ů databází 

 
 
Procedure UNION_BUFFER Procedura spojuje obalové plochy objektů jednotlivých databází 
pocházejících ze stejného posudku do jednoho objektu. 
Is 
 
Definice kurzorů: 
   cursor c_sig is select * from sig; 
   v_sig c_sig%rowtype; 
Čtení seznamu signatur 
   cursor c_sig_tvar is select * from sig_tvar where signatura=v_sig.signatura; 
   v_sig_tvar c_sig_tvar%rowtype; 
Čtení objektů prozkoumaných území 
   cursor c_sig_tvar_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where 
table_name='SIG_TVAR' and column_name='SHAPE'; 
   v_sig_tvar_meta c_sig_tvar_meta%rowtype; 
Čtení SDO metadat objektů prozkoumaných území 
   cursor c_gdo is select bafr from gdo where archc=v_sig.signatura; 
   v_gdo c_gdo%rowtype; 
Čtení obalových ploch objektů GDO pro aktuální signaturu 
   cursor c_gdo_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where 
table_name='GDO' and column_name='BAFR'; 
   v_gdo_meta c_gdo_meta%rowtype; 
Čtení SDO metadat obalových ploch objektů GDO pro aktuální signaturu 
   cursor c_loz is select a.bafr from loziska a,loz_sig b where b.signatura=v_sig.signatura and 
a.klic=b.klic; 
   v_loz c_loz%rowtype; 
Čtení obalových ploch objektů LOZ pro aktuální signaturu 
   cursor c_loz_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where 
table_name='LOZISKA' and column_name='BAFR'; 
   v_loz_meta c_loz_meta%rowtype; 
Čtení SDO metadat obalových ploch objektů LOZ pro aktuální signaturu 
   cursor c_ses is select a.bafr from sesuvy a,ses_sig b where b.signatura=v_sig.signatura and 
a.klic=b.klic; 
   v_ses c_ses%rowtype; 
Čtení obalových ploch objektů SES pro aktuální signaturu 
   cursor c_ses_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where 
table_name='SESUVY' and column_name='BAFR'; 
   v_ses_meta c_ses_meta%rowtype; 
Čtení SDO metadat obalových ploch objektů SES pro aktuální signaturu 
   cursor c_pod is select a.bafr from poddol a,pod_sig b where b.signatura=v_sig.signatura and 
a.klic=b.klic; 
   v_pod c_pod%rowtype; 
Čtení obalových ploch objektů POD pro aktuální signaturu 
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   cursor c_pod_meta is select diminfo from user_sdo_geom_metadata where 
table_name='PODDOL' and column_name='BAFR'; 
   v_pod_meta c_pod_meta%rowtype; 
Čtení SDO metadat obalových ploch objektů POD pro aktuální signaturu 
   klic_tvar_sig number(10); 
    
begin 
   open c_gdo_meta; 
   fetch c_gdo_meta into v_gdo_meta; 
   if c_gdo_meta%notfound then 
      return; 
   end if; 
 
   open c_loz_meta; 
   fetch c_loz_meta into v_loz_meta; 
   if c_loz_meta%notfound then 
      return; 
   end if; 
 
   open c_ses_meta; 
   fetch c_ses_meta into v_ses_meta; 
   if c_ses_meta%notfound then 
      return; 
   end if; 
 
   open c_pod_meta; 
   fetch c_pod_meta into v_pod_meta; 
   if c_pod_meta%notfound then 
      return; 
   end if; 
 
   open c_sig_tvar_meta; 
   fetch c_sig_tvar_meta into v_sig_tvar_meta; 
   if c_sig_tvar_meta%notfound then 
      return; 
   end if; 
Načtení SDO metadat jednotlivých vrstev 
   open c_sig; 
   loop 
Cyklus zpracování signatury 
      fetch c_sig into v_sig; 
      exit when c_sig%notfound; 
--      delete from sig_tvar where signatura=v_sig.signatura; 
Odstranění přechozí verze objektu 
      open c_sig_tvar; 
      fetch c_sig_tvar into v_sig_tvar; 
      if c_sig_tvar%notfound then 
         insert into sig_tvar (signatura,shape,zprac) values (v_sig.signatura,null,'N'); 
Vložení objektu prozkoumaného území bez geometrické složky 
         commit; 
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         close c_sig_tvar; 
          
          
         open c_gdo; 
Cyklus zpracování GDO 
         loop 
            fetch c_gdo into v_gdo; 
            exit when c_gdo%notfound; 
Načtení objektu GDO s obalovou plochou 
            open c_sig_tvar; 
            fetch c_sig_tvar into v_sig_tvar; 
Načtení objektu prozkoumaného území 
            if c_sig_tvar%notfound then 
               return; 
            end if; 
            update sig_tvar  
                set 
shape=sdo_geom.sdo_union(v_sig_tvar.shape,v_sig_tvar_meta.diminfo,v_gdo.bafr,v_gdo_m
eta.diminfo) 
                where signatura=v_sig.signatura; 
Sjednocení objektu prozkoumaného území s obalovou plochou GDO 
            commit; 
            close c_sig_tvar; 
         end loop; 
         close c_gdo; 
 
         open c_loz; 
         loop 
Cyklus zpracování LOZ 
            fetch c_loz into v_loz; 
Načtení objektu LOZ s obalovou plochou 
            exit when c_loz%notfound; 
            open c_sig_tvar; 
            fetch c_sig_tvar into v_sig_tvar; 
Načtení objektu prozkoumaného území 
            if c_sig_tvar%notfound then 
               return; 
            end if; 
            update sig_tvar  
                set 
shape=sdo_geom.sdo_union(v_sig_tvar.shape,v_sig_tvar_meta.diminfo,v_loz.bafr,v_loz_met
a.diminfo) 
                where signatura=v_sig.signatura; 
Sjednocení objektu prozkoumaného území s obalovou plochou LOZ 
            commit; 
            close c_sig_tvar; 
         end loop; 
         close c_loz; 
 
         open c_ses; 
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         loop 
Cyklus zpracování SES 
            fetch c_ses into v_ses; 
            exit when c_ses%notfound; 
Načtení objektu SES s obalovou plochou 
            open c_sig_tvar; 
            fetch c_sig_tvar into v_sig_tvar; 
Načtení objektu prozkoumaného území 
            if c_sig_tvar%notfound then 
               return; 
            end if; 
            update sig_tvar  
                set 
shape=sdo_geom.sdo_union(v_sig_tvar.shape,v_sig_tvar_meta.diminfo,v_ses.bafr,v_gdo_me
ta.diminfo) 
                where signatura=v_sig.signatura; 
Sjednocení objektu prozkoumaného území s obalovou plochou SES 
            commit; 
            close c_sig_tvar; 
         end loop; 
         close c_ses; 
    
         open c_pod; 
         loop 
Cyklus zpracování POD 
            fetch c_pod into v_pod; 
            exit when c_pod%notfound; 
Načtení objektu POD s obalovou plochou 
            open c_sig_tvar; 
            fetch c_sig_tvar into v_sig_tvar; 
Načtení objektu prozkoumaného území 
            if c_sig_tvar%notfound then 
               return; 
            end if; 
            update sig_tvar  
                set 
shape=sdo_geom.sdo_union(v_sig_tvar.shape,v_sig_tvar_meta.diminfo,v_pod.bafr,v_pod_m
eta.diminfo) 
                where signatura=v_sig.signatura; 
Sjednocení objektu prozkoumaného území s obalovou plochou POD 
            commit; 
            close c_sig_tvar; 
         end loop; 
         close c_pod; 
          
         update sig_tvar set zprac='A' where signatura=v_sig.signatura; 
      else 
         close c_sig_tvar; 
      end if; 
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   end loop; 
   close c_sig; 
   close c_sig_tvar_meta; 
   close c_gdo_meta; 
   close c_loz_meta; 
   close c_ses_meta; 
   close c_pod_meta; 
end; 
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Příloha č. 3 – návrh záznam ů metadat 
Metadata se v rezortu MŽP vytváří v prostředí SW MICKA, který odpovídá 

požadovanému standardu ISO 19115. 

 
Metadata (ISO 19115) 
 
Identifikace 
Identifikace dat:  
Citace:  
Název:  Digitální archív   ČGS - Geofond u 
kalendá řní datum:  
událost:  vytvo ření  
Datum:  1994  
abstra
kt: 

Dig itální archív  obsahuje  digitalizované ekvivalenty nepublikovaných zpráv        
uložených v archívu ČGS – GEOFONDU, jejich bibliografickou indexaci  

A prostorovou prezentaci prozkoumaného území 
jazyk zdroje:  cze  
rozsah:  
popis:  stát ČR  
geografický rozs ah:  
popis geogr. rozsahu:  
geografický identifikátor:  
kód:  CR  
časový rozsah:  
rozsah:  
začátek - konec:  
začátek:  1.1.2004  
Konec:  1.1.9999  
účel vytvo ření:  Uchování archivního fondu a jeho zp řístupn ění  
stav zpracování:  probíhající  
kontaktní míst o:  
Jméno osoby:  Marie Marková  
Název organizace:  Česká geologická služba - Geofond  
kontaktní údaje:  
kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 233 371 190  
Číslo faxu:  +420 233 373 806  
adresa:  
ulice, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
administra tivní území:  Hlavní m ěsto Praha  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
země: Česká republika  
e-mail:  geofond@geofond.cz   
on-line informace:  
el. adresa:  http://www.geofo nd.cz/   
role:  správce  
údržba zdroje:  
četnost aktualizace a 
údržby: denně  

obor aktualizace:  datová sada  
klíčová slova:  
klíčové slovo:  archív   
omezení:  
Právní omezení:  
další omezení:  zákonem neomezené, ceník  
tématická kategorie:  geologie,geofy zika  
znaková sada:  win -1250  
 
Distribuce 
Možnosti p řenosu:  
on-line:  
el. adresa:  http://www.geofond.cz/wasgi/
funkce on -line zdroje:  informace  
Název on -line zdroje:  ASGI-vyhledávání  
popis:  Vyhledávání posudk ů s možností zadávat parametry vyhledávání  
Distributor:  
kontakt:  
Název organizace:  Česká geologická služba - Geofond  
kontaktní údaje:  
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kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 233 371 190  
Číslo faxu:  +420 233 373 806  
adresa:  
ulice, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
administrativní území:  Hlavní m ěsto Praha  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
země: Česká republika  
e-mail:  geofond@geofond.cz   
role:  Správce  
způsob objednání:  
poplatky : http://www.geofond.cz/sluzby/cenik.html   
pokyny pro objednání:  mmarkova@geofond.cz, rkachlikova@geofond.cz   
distrib uční formát:  
formát:  TXT, DJVU, TIFF, SHP  
formát:  XLS  
verze formátu:  Office 2000, Office 2003  
formát:  DBF  
 
Obsah 
popis feature katalogu:  
sou částí datové sady:  ano  
typy geoprvk ů: Prozkoumané území  
Citace katalogu geoprvk ů: 
Název:   
uuidref:   
 
Metadata 
identifikátor záznamu:   
znaková sada metadat:  UTF-8  
datumové razítko:  15.11.2007  
metadata - kontakt:  
Jméno osoby:  Jan Sedlá ček  
Název organizace:  Česká geologická služba -Geofond  
kontaktní údaje:  
kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 2 333 71190  
Číslo faxu:  +420 2 33373806  
adresa:  
ulice, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
e-mail:  jsedlacek@geofond.cz   
on-line informace:  
el. adresa:  http://www.geofond.cz/   
role:  Autor  
Jméno metadatové normy:  ISO 19115  
Verze netafatové  normy:  2003  
 
 
 
Identifikace 
Identifikace dat:  
Citace:  
Název:  Databáze nepublikovaných geologických zpráv ASGI  
kalendá řní dat um:  
událost:  vytvo ření  
Datum:  1950  
ab
str
akt
: 

DatabDatabáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických I nformací') 
obsah obsahuje dokumentografické záznamy o NEPUBLIKOVANÝC H geologických zprávách 
a posud posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS-Geofondu. Jedná se o 

kkartotéku zpráv a posudk ů ČGS-Geofondu v digitální form ě. K 31.12.2007 obsahovala 
datab databáze celkem 206 932 záznam ů.  

jazyk zdroje:  cze  
rozsah:  
popis:  stát ČR  
geografický rozsah:  
popis geogr. rozsa hu:  
geografický identifikátor:  
kód:  CR  
časový rozsah:  
rozsah:  
začátek - konec:  
začátek:  1.1.1975  
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Konec:  1.1.9999  
účel vytvo ření:  Digitální kartotéka, která umož ňuje vyhledávání signatur posudk ů uložených v archivu 

ČGS-Geofondu i v jiných archivech.  
stav zpracování:  probíhající  
kontaktní místo:  
Jméno osoby:  Marie Marková  
Název organizace:  Česká geologická služba - Geofond  
kontaktní údaje:  
kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 233 371 190  
Číslo faxu:  +420 233 373 806  
adresa:  
ulic e, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
administrativní území:  Hlavní m ěsto Praha  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
země: Česká republika  
e-mail:  geofond@geofond.cz   
on-line informace:  
el. adresa:  http://www.geofond.cz/   
role:  správce  
údržba zdroje:  
četnost aktualizace a 
údržby: denně  

obor aktualizace:  datová sada  
klíčová slova:  
klíčové slovo:  kartotéka  
omezení:  
Právní omezení:  
další omezení:  zákonem neomezené, ceník  
tématická kategorie:  geologie,geofyzika  
znaková sada:  win -1250  
 
Distribuce 
Možnosti p řenosu:  
on-line:  
el. adresa:  http://www.geofond.cz/wasgi/
funkce on -line zdroje:  infor mace  
Název on -line zdroje:  ASGI-vyhledávání  
popis:  Vyhledávání posudk ů s možností zadávat parametry vyhledávání  
Distributor:  
kontakt:  
Název organizace:  Česká geologická služba - Geofond  
kontaktní údaje:  
kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 233 371 190  
Číslo faxu:  +420 233 373 806  
adresa:  
ulice, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
administrativní území:  Hlavní m ěsto Praha  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
země: Česká republika  
e-mail:  geofond@geo fond.cz   
role:  Správce  
způsob objednání:  
poplatky:  http://www.geofond.cz/sluzby/cenik.html   
pokyny pro objednání:  mmarkova@geofond.cz, rkachlikova@geofond.cz   
distribu ční formát:  
formát:  TXT  
formát:  XLS  
verze formátu:  Office 2000, Office 2003  
formát:  DBF  
 
Obsah 
popis feature katalogu:  
sou částí datové sady:  ano  
typy geoprvk ů: ASGI záznam  
Citace katalog u geoprvk ů: 
Název:  Portál SGS  
uuidref:  8e0a1700-1700-1e0a-ab27-c88088beb3f3  
 
Metadata 
identifikátor záznamu:  94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3  
znaková sada metadat:  UTF-8  
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datumové razítko:  4.6.2007  
metadata - kontakt:  
Jméno osoby:  Dana Čápová  
Název organizace:  Česká geologická služba -Geofond  
kontaktní údaje:  
kontaktní telefon:  
telefonní číslo:  +420 2 333 711 90  
Číslo faxu:  +420 2 33373806  
adresa:  
ulice, číslo:  Kostelní 26  
Město:  Praha 7  
poštovní kód (PS Č): 170 06  
e-mail:  dcapova@geofond.cz   
on-line informace:  
el. adresa:  http://www.geofond.cz/   
role:  autor  
Jméno metadatové normy:  ISO 19115  
Verze netafatové  normy:  2003  

 
ASGI - záznam 
název Definice kód datový 

typ 
jednotky /hodnoty atributu 

Signatura  archivní číslo posudku 
uložené v ČGS-
Geofondu v Praze 

 Řetězec   

Autor  autor posudku   Text    
Název Název posudku   Text    
Rok rok publikování   Číslo    
Detailní 
informace 

další i nformace o 
posudku, nap ř. 
lokalita, zpracovávající 
organizace, podrobný 
obsah zprávy atd. 

 Text    

 

 


