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                    Příloha č. 6 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

     

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

 

A) Základní informace 

 

1. Místo pracovní cesty:    Istanbul, Turecko   

2. Termín pracovní cesty:    22. ‐ 27. 6. 2012 

3. Název navštívené akce:    INSPIRE Conference 2012   

4. Účastníci cesty:    Ing. Radek Makovec, Ing. Tomáš Cajthaml 

5. Cíle ZPC:        Získání informací k projektu EURADIN 

Informace o stavu zpracování směrnice INSPIRE.  

            Diskuse nad technickým profilem kvality dat INSPIRE.  

            Navázání nových mezinárodních kontaktů. 

6. Seznam příloh:     Propagační letáky a materiály. 

    Článek: INSPIRE CONFERENCE 2012‐The Whole Story! 

7. Schválení cestovní zprávy:  Ing. Karel Raděj, CSc. 
    ředitel VÚGTK, v.v.i. 
 

8. Datum schválení CZ: 
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B) Program zahraniční pracovní cesty: 

22. 6.2012 - 12:00 odlet do Istanbulu, přílet 15:30, cesta metrem do hotelu, ubytování 
23 - 24. 6. 2012 učást na workshopu a seminářích 
25 - 27. 6. 2012 učást na planetárních zasedání a tematických přednáškách 
27. 6. 2012 -  v 16:35 odlet do Prahy, přílet v 18:15 
 
Sobota 23.6.2012 
14:00 EnviroGrids@BlackSee – gate to GEOSS and INSPIRE integration 
16:00 Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU 
 
Neděle 24.6.2012 
09:00 European standards for GI: The work of CEN/TC 287  
11:00 INSPIRE Essentials - Back to basics 
12:30 Launch break 
14:00 Interconnecting eGovernment and INSPIRE 
16:00 Demonstrating how to implement INSPIRE Download Services 
 
Pondělí 25.6.2012 
09:00 Opening Plenary 
11:00 Coffe break 
11:30 Panel discussion: INSPIRE and the landscape for sharing environmental 
information 
12:30 Lunch break 
13:45 Capacity building 
15:15 Coffe break 
15:35 Regional and local SDIs 
17:10 INSPIRE implementation III 
 
Úterý 26.6.2012 
09:00 Plenary 
10:30 Coffe break 
11:00 European year for water I 
12:30 Lunch break 
14:00 European year for water II 
15:30 Coffe break 
16:00 Innovation and research II - Ontologies 
 
Středa 27.6.2012 
09:00 Plenary - Infrastructure and innovation 
10:30 Coffe break 
11:00 Innovative data sharing approaches 
12:30 Lunch break 
14:30 Odjezd na letiště 
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C) Průběh zahraniční pracovní cesty: 

Evropská komise uspořádala v roce 2012 již VI. mezinárodní konferenci INSPIRE na 

téma „Sdílení environmentálních informací, sdílení inovací“. Pětidenní akce pod 

záštitou tureckého ministra vnitra pro urbanismus a životní prostředí, ve spolupráci 

s dalšími organizacemi, se konala v Istanbulském kongresovém centru (ICC). 

 

Program konference byl rozdělen do dvou hlavních částí. Program první části, 

sobotní odpoledne a neděle (23. - 24. 6. 2012), byl vyplněn celkem 26 workshopy ve 

4 sekcích zaměřených především na kvalitu dat INSPIRE, evropské mezinárodní 

standarty, harmonizaci dat a ukázku praktického využití. V druhé části (25 - 27. 6. 

2012) probíhala ranní hromadná plenární zasedání a odpolední tematické přednášky 

probíhající v 6 sekcích. V prvním ranním plenárním zasedání oficiálně zahájili 

konferenci významní přestavitelé turecké vlády a Evropské komise. Následovala 

moderovaná diskuze se zastupiteli evropských institucí a významných nadnárodních 

organizací. V dalších plenárních zasedáních proběhlo na tucet přednášek. 

Posledního zasedání (27.6), které oficiálně ukončovalo konferenci, nebylo možno se 

zúčastnit z důvodu odjezdu na letiště. V odpoledních tematických sekcích vystoupilo 

na 200 přednášejících. Mezi hlavní témata patřilo organizace a koordinace uvádění 

INSPIRE do praxe, poznatky z implementace směrnice, upozornění na novinky 

k jednotlivým datovým specifikacím podle přílohy II a III, technická hlediska realizace, 

výměna informací, vzdělávání a osvěta. Po celou dobu konference probíhala výstava 

posterů zaměřených především na tématiku životního prostředí v Turecku. 

 

Zástupci ČR (ČÚZK: J. Poláček, P. Souček a E. Pauknerová; Soukromé sféry: 

K. Charvát, Š. Kafka) prezentovaly výsledky, použité postupy a zkušenosti z 

implementace směrnice INSPIRE (RÚIAN), poskytování webových mapových služeb 

a vývoje aplikací pro mobilní zařízení. Ukázka úspěšné implementace ČR na 

celonárodní úrovni budila příznivé ohlasy, především ukázka právě spouštěného 

veřejného registru RÚIAN. Mnoho ukázek z budovaných národních infrastruktur pro 

prostorové informace (NSDI) a implementace směrnice INSPIRE ukázaly odlišné 

technické a organizační přístupy v jednotlivých státech. Zazněla kritika na chyby ve 

standardizaci, špatnou komunikaci a přípravu při vytváření postupů a pravidel, pozdní 

vytvoření směrnic a komplikované technické řešení. Některé hlasy vyzývají 

k rozšíření datových sad INSPIRE o další prvky k tématům jako je vodstvo, krizové 

řízení, bezpečnost a další. 
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V rámci semináře ke kvalitě dat byly tentokrát prezentovány spíše obecnější principy 

přístupu k zajištění kvality služeb, abstraktní testovací zkoušky apod. Bohatá diskuze 

prozatím stále neumožňuje sjednocení názorů na zavedení modelu kvality dat, na 

kterém by se shodli, pro jednotlivá témata směrnice, jak zástupci státních 

mapovacích a katastrálních služeb, tak zástupci agentur životního prostředí a 

příbuzných oborů.  

 
Konference INSPIRE 2012 v Istanbulu, byla jednou z nejvýznamnějších akcí na poli 
SDI, které se zúčastnilo až tisíc účastníků z desítek zemí světa. Přes drobné 
nedostatky pořadatelů s registrací byla akce kvalitně zorganizována. Následující 
konference se koná v červnu 2013 ve Florencii.  
 
 
 
 
 

D) Seznam osob, se kterými bylo jednáno (kontakty): 

‐ Informace k veřejnému registru RÚIAN 
Jiří Poláček (ČÚZK) 
Petr Souček (ČÚZK) 
Eva Pauknerová (ČÚZK) 

 
 
Odkaz na stránky konference INSPIRE 2012 v Istanbulu: 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2012/index.cfm 
 
Článek: INSPIRE CONFERENCE 2012‐The Whole Story!: 
http://www.sdimag.com/20120629948/INSPIRE-CONFERENCE-2012-%E2%80%93-
The-Whole-Story.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  Ing. Radek Makovec 
Zdiby, dne: 24. 10. 2012 


