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ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

Práca sa zaoberá problematikou zdieľania priestorových informácií a ich štruktúrou. 

Úvod práce je venovaný smernici INSPIRE a popisuje jej základné princípy. Následne sú 

vysvetlené požiadavky, ktoré by mali spĺňať registre pri ich využívaní, ale tiež popisuje 

model registra a jeho súčasti, systém INSPIRE registrov a príklady z krajín, kde sú už 

niektoré registre (nie len INSPIRE) implementované a spôsob akým sa využívajú. Keďže 

implementáciou INSPIRE na Slovensku sa zaoberá aj Slovenská agentúra životného 

prostredia, ktorá je súčasne aj zadávateľom diplomovej práce, tak všetky body sú 

vypracované na základe vzájomných konzultácií. 

Praktická časť sa týka spracovania harmonizácie KO KEZ IMK (Katalóg objektov 

krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny) s INSPIRE 

konsolidovaným modelom. Konkrétne je popísaná transformácia KO KEZ IMK na KTP 

(Katalóg tried prvkov), ktorý predstavuje jeho UML (Unified Modeling Language) model. 

Následne sa venuje spôsobu zabezpečenia aktualizácie INSPIRE modelu a KTP, aby mohli 

byť spravované v prostredí Enterprise Architect. Ďalej popisuje mapovanie prvkov z KTP 

na prvky z INSPIRE modelu a následné mapovanie ich atribútov v mapovacích tabuľkách. 

V závere je popísaný spôsob, ako je možné spravovať tok dát pre register a v akej forme 

je tieto dáta nutné používať.  

Kľúčové slová: INSPIRE, register, harmonizácia, mapovanie, interoperabilita 

ANOTATION OF THESIS 

This Thesis deals with the sharing of spatial data and their structure. The introduction is 

devoted to INSPIRE Directive and describes its basic principles. Subsequently, it explains 

the requirements to be fulfilled by registers for its use, but also describes a model of register 

and its components, the INSPIRE registry and examples of countries where there has been 

already some registers (not just INSPIRE ones) implemented and how they are used. As the 

implementation of INSPIRE in Slovakia is also within the focus of the Slovak Environmental 

Agency, which is also the submitter of the Thesis, all points are drawn according the mutual 

consultations. 
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The practical part concerns the process of harmonization KO KEZ IMK (Catalogue of 

objects landscape-ecological basis for integrated land management) with the INSPIRE 

consolidated model. Specifically, it describes the transformation KO KEZ IMK to KTP 

(Feature Catalogue) providing the UML (Unified Modeling Language) model 

representation. Consequently, Thesis deals with the approach of ensure updates consistency 

of INSPIRE and KTP model, so that they can be managed in an Enterprise Architect with 

support for versioning. Further on, there are described the mapping of elements of the KTP 

to the elements of INSPIRE model and subsequent describtion of mapping their attributes in 

the mapping tables. 

In conclusion, it clears up how it is possible to manage the flow of data for the register 

and in what form is this data must be used. 

Keywords: INSPIRE, register, harmonization, mapping, interoperability 
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EU - Európska únia 

HTML - Hypertextový značkovací jazyk 

IP - Implementačné pravidlá 

ISO - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

JSON - JavaScript Object Notation 

KO - Katalóg objektov  

KEZ IMK - Krajinno-ekologická základňa pre integrovaný manažment krajiny 

KTP – Katalóg tried prvkov 

NIPI - Národná infraštruktúra pre priestorové informácie 

RDF - Resource Description Framework 

SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia 

UML - Unified Modeling Language 

URI - Jednotný identifikátor zdroja 

XMI - XML Metadata Interchange 

XML - eXtensible Markup Language 

XSLT - Extensible Stylesheet Language Transformations 
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1 ÚVOD         

Vytváranie priestorových informácií v súčasnosti v rámci EU (Európskej únie), ale aj na 

úrovni jednotlivých štátov sa vyznačuje veľkou heterogenitou. Týmto problémom sa 

zaoberala aj EU, preto vydala legislatívny predpis nazývaný smernica INSPIRE 

vymedzujúcu tzv. Infraštruktúru priestorových informácií v Európe. Smernica nadobudla 

účinnosť 15. mája 2007 a ustanovuje základné pravidlá a princípy pre zdieľanie 

priestorových informácií medzi organizáciami verejného sektora, a tým uľahčí prístup 

verejnosti k priestorovým informáciám v celej Európe. Hlavným cieľom INSPIRE je 

zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových 

informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov [11] [10]. 

1.1 Princípy INSPIRE 

 Priestorové dáta dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle 

využitie. 

 Dáta sú zbierané a vytvorené len raz a sú spravované na takej úrovni, kde to je 

najefektívnejšie. 

 Umožniť kombináciu priestorových údajov z rôznych zdrojov z celej Európy a 

zdieľanie mnohými používateľmi a aplikáciami v reálnom čase – kompatibilita. 

 Zhromaždené údaje na jednej úrovni by sa mali využiť na všetkých úrovniach 

verejnej moci. 

 Jednoduché vyhľadanie prístupných údajov, vyhodnotenie ich použitia a podmienok 

použitia [2]. 

1.2 Vykonávacie pravidlá 

Aby infraštruktúra priestorových údajov členských štátov bola kompatibilná a 

použiteľná v rámci cezhraničnej spolupráce smernica vyžaduje, aby spoločné pravidlá 

ponúkali efektívnejší prístup k informáciám, harmonizácii a podpore štandardov v oblastiach 

interoperability, metaúdajov, špecifikácií priestorových údajov, sieťových služieb, zdieľania 

údajov a služieb, monitoringu a reportingu. 
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1.2.1 Interoperabilita 

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov vymedzuje súbor základných 

legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní zameraných na harmonizáciu súborov 

priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v 

prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES. 

1.2.2 Metaúdaje 

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových 

údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. Sú to vo všeobecnosti 

údaje o údajoch. Transpozícia požiadaviek smernice INSPIRE v oblasti Metaúdajov patrí v 

zmysle Roadmap Transpozície INSPIRE medzi oblasť s najkratšími termínmi, a teda 

najvyššou mierou priority. Požiadavky na túto oblasť sú zosumarizované v podobe INSPIRE 

Implementačných pravidiel (IP) pre Metaúdaje. 

1.2.3 Špecifikácie priestorových údajov 

Sú všetky údaje s priamym, alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu, alebo 

geografickú oblasť. Smernica INSPIRE definuje 34 tém priestorových údajov, ktoré sú 

rozdelené podľa stupňa priority ich sprístupnenia a možností ich harmonizácie do 3 príloh 

smernice [5]. Ich štruktúra a súvisiace požiadavky a odporúčania pre dosiahnutie 

interoperability sú zdokumentované prostredníctvom tzv. Údajových špecifikácií. 

1.2.4 Sieťové služby 

Implementačné pravidlá (IP) pre sieťové služby zahrňujú pravidlá pre vyhľadávanie, 

zobrazovanie, ukladanie a transformáciu údajov. IP pre jednotlivé typy sieťových služieb 

vrátane usmernení a ďalšej súvisiacej dokumentácie sú k dispozícii prostredníctvom 

webstránok INSPIRE [14]. 

1.2.5 Zdieľanie údajov 

Predstavuje oblasť zameranú na definíciu pravidiel pre harmonizáciu podmienok na 

harmonizované poskytovanie súborov priestorových údajov a služieb členskými štátmi pre 

inštitúcie a orgány Spoločenstva.  



Marek Štefula: Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice 

2015  3 

 

1.2.6 Monitoring a reporting 

Monitoring a reporting INSPIRE v Európe a v Slovenskej republike predstavuje 

poslednú, no nemenej dôležitú komponentu INSPIRE. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť 

mechanizmy na identifikáciu stavu implementácie INSPIRE/NIPI (Národná infraštruktúra 

pre priestorové informácie), tak pre účely Európskej komisie, ako aj pre Slovenskú 

republiku. 

Monitoring: Poskytuje informácie o stave implementácie INSPIRE/NIPI v ročných 

intervaloch prostredníctvom indikátorov v tabulárnej forme. 

Reporting: Sumarizuje proces transpozície a implementácie INSPIRE/NIPI v širšom 

kontexte prostredníctvom textovej správy (reportu so štandardizovanou štruktúrou). 

1.3 Fázy INSPIRE 

1.3.1 Transpozičná fáza 

Transpozičná fáza, ktorá začala vstupom smernice do platnosti, bola časovým obdobím 

počas ktorého mali členské štáty povinnosť transponovať smernicu do národných legislatív 

vrátane implementačného plánu pre splnenie požiadaviek stanovených textom smernice. 

1.3.2 Implementačná fáza 

Proces implementácie INSPIRE predstavuje praktickú realizáciu legislatívneho rámca 

definovaného výstupmi z procesu transpozície. Implementácia smernice definuje konkrétne 

spôsoby napĺňania požiadaviek stanovených smernicou a bezprostredne nadväzuje na jej 

transpozíciu. Lehota pre implementáciu smernice je v prípade príloh I. a II. dva roky a v 

prípade prílohy III. päť rokov. Lehoty začali plynúť od chvíle schválenia implementačných 

pravidiel. Inými slovami implementácia by mala priniesť očakávané hmatateľné výstupy. 

Technické a legislatívne rámce praktickej implementácie budú pre jednotlivé okruhy 

určovať implementačné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie požiadaviek 

ustanovených smernicou INSPIRE. Implementačné pravidlá sú vydávané buď formou 

nariadení (Regulation) ako napríklad Nariadenie o Metadátach, alebo rozhodnutí komisie 

(Commission Decision) napríklad Monitoring a reporting. 
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1.4 Povinné osoby 

Zákon 3/2010 Z.z. definuje povinnú osobu ako osobu, ktorá je povinná zúčastňovať sa 

na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie 

a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky. V zmysle 

tohto zákona sú to: 

 Ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné 

celky a obce. 

 Právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby založené, alebo zriadené 

orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktoré plnia verejné úlohy. 

 Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré plnia úlohy na základe 

zmluvy s povinnými osobami. 

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory 

priestorových údajov: 

 Sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované, alebo uchovávané povinnými 

osobami, alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti, alebo tretími stranami, 

ktorým boli sprístupnené sieťové služby. 

 Sú v elektronickej forme. 

 Patria medzi verejné úlohy. 

 Vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách I až III smernice 

INSPIRE. 

1.5 Globálne štandardy pre geoúdaje 

ISO/TC 211 je technická komisia pre štandardy vytvorená v ISO (International 

Organization for Standardization) a má za úlohu pokrývať oblasti digitálnych geografických 

informácií a geomatiky. Je zodpovedná za prípravu celej rady medzinárodných noriem a 

technických špecifikácií číslovaných v počiatočnom rozsahu od 19101. Konkrétne štandardy 

sú uvedené v Tabuľke č.1. 

Tabuľka 1: Globálne štandardy pre geoúdaje [15] 

ISO 19101-1:2014 Referenčný model 
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ISO/TS 19102 Prehľad 

ISO/TS 19103:2005 Konceptuálna jazyková schéma 

ISO/TS 19104:2008 Terminológia 

ISO 19105:2000 Konformnosť a testovanie 

ISO 19106:2004 Profily 

ISO 19107:2003 Priestorová schéma 

ISO 19108:2002 Časová schéma 

ISO 19109:2005 Pravidlá aplikačnej schémy 

ISO 19110:2005 Metódy katalogizácie prvkov 

ISO 19111:2007 Georeferencovanie pomocou súradníc 

ISO 19112:2003 Georeferencovanie pomocou geografických 

identifikátorov 

ISO 19113 Princípy kvality 

ISO 19114 Metódy hodnotenia kvality 

ISO 19115-1:2014 Metaúdaje 

ISO 19116:2004 Polohové služby 

ISO 19117:2012 Symboly a grafika 

ISO 19118:2011 Kódovanie 

ISO 19119:2005 Služby 

ISO/TR 19120:2001 Funkčné štandardy 

ISO/TR 19121:2000 Snímky a rastrové údaje 

ISO/TR 19122:2004 Kvalifikácia a certifikácia personálu 

ISO 19123:2005 Štruktúra vrstiev a funkcií 

ISO 19124 Komponenty snímok a ďalších rastrových údajov 

ISO 19125-1:2004 Prístup k údajom - Základná architektúra 

ISO 19125-2:2004 Prístup k údajom - SQL využitie 

ISO 19126:2009 Koncepty objektov a registre 

ISO/TS 19127:2005 Geodetické kódy a parametre 

ISO 19128:2005 Rozhranie webového mapového servera 

ISO/TS 19129:2009 Údajový rámec snímok a ostatných rastrových údajov 
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ISO/TS 19130:2010 Senzory a údajové modely pre snímky a ostatné rastrové 

dáta 

ISO 19131:2007 Špecifikácia údajových produktov 

ISO 19132:2007 Štandardy pre polohovo orientované služby - referenčný 

model 

ISO 19133:2005 Štandardy pre polohovo orientované služby - sledovanie 

a navigácia 

ISO 19134:2007 Štandardy pre polohovo orientované služby - smerovanie 

a navigácia 

ISO 19135:2005 Procedúry pre registráciu položiek 

ISO 19136:2007 Geography Markup Language (GML) 

ISO 19137:2007 Základný profil priestorovej schémy 

ISO/TS 19139:2007 Implementácia XML schémy metadát 

ISO 19141:2008 Schéma pre pohybujúce prvky 

ISO 19142:2010 Web Feature Service 

ISO 19143:2010 Kódovanie filtrov 

ISO 19144-1:2009 Systémy klasifikácie 

ISO 19145:2013 Reprezentácia polohy bodu v registri 

ISO 19146:2010 Viacdoménové slovníky 

ISO 19148:2012 Lineárne referencovanie 

ISO/TS 19150-1:2012 Ontológia 

ISO 19152:2012 Administratívny doménový model (LADM) 

ISO 19153:2014 Referenčný model priestorových digitálnych práv 

ISO 19154:2014 Referenčný model verejného prístupu 

ISO 19155:2012 Architektúra identifikátorov miest 

ISO 19156:2011 Pozorovania a merania 

ISO 19157:2013 Kvalita dát 

ISO/TS 19158:2012 Zabezpečenie kvality dodávok dát 

ISO/TS 19159-1:2014 Kalibrácia a validácia senzorov vzdialeného prieskumu 

zeme a dát 
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1.6 INSPIRE na Slovensku 

V zmysle INSPIRE Roadmap boli členské štáty EÚ povinné transponovať smernicu 

INSPIRE do národnej legislatívy do termínu 15.5.2009. Slovensko túto povinnosť splnilo 

prostredníctvom prijatia samostatného zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové 

informácie (NIPI). 

Okrem zákona NIPI v roku 2011 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. 

V Slovenskej republike bola úloha gestora za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením 

vlády SR č.745 z 3.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP 

SR). Výkonnou odbornou organizáciou, ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národného 

kontaktného bodu (NCP) je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá 

prevádzkuje slovenský portál INSPIRE [10]. 
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2 REGISTRE 

Infraštruktúra INSPIRE zahŕňa množstvo položiek, ktoré vyžadujú jasný opis a 

možnosť byť odkazované pomocou jednoznačných identifikátorov. Príklady takýchto 

položiek sú zoznamy INSPIRE číselníkov, súradnicových systémov, aplikačných schém, 

alebo vyhľadávacích služieb. Registre poskytujú spôsob pre priradenie identifikátorov 

položkám (a tiež pre ich definície a opis). Podľa normy ISO 19135 je register sada súborov, 

ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi priradených položiek [19]. 

Samotné registre sú spravované a udržiavané pomocou informačného systému, ktorý sa 

nazýva „systém registrov“ a udržuje jeden, alebo viac registrov [5]. Potreba takéhoto typu 

registrov sa zvyšuje v súlade s iniciatívami zameranými na štandardizáciu priestorových 

údajov a služieb zdieľania pre zaistenie vysokej úrovne interoperability [22]. V súčasnosti 

je možnosť využitia registrov aj v prípade validácie priestorových objektov spravovaných 

organizáciami a sektormi s objektami INSPIRE. Ďalšie výhody plynú z možnosti 

jednoduchšej aktualizácie registra, uľahčenia prehľadávania/vyhľadávania a podpory 

opätovného využitia údajov. 

2.1 Požiadavky na registre 

Táto časť opisuje hlavné požiadavky INSPIRE pre registre. 

2.1.1 Identifikácia a verzovanie 

Dátové schémy, číselníky, slovníky a tiež akékoľvek zdroje dôležité pre vykonávanie 

interoperability sa môžu v priebehu času vyvíjať. To platí rovnako pre INSPIRE, a to aj pre 

špecifikácie, na ktoré sa nevzťahuje právny rámec [18]. Preto sú INSPIRE registre určené 

pre jednoznačné odkazovanie v rôznych verziách INSPIRE sád pre zabezpečenie spätnej a 

budúcej kompatibility. 

2.1.2 Viacjazyčnosť 

Požiadavka na viacjazyčnosť je kľúčová na všetkých úrovniach INSPIRE. Všetky 

právne akty smernice INSPIRE a vykonávacie pravidlá sú k dispozícii v celej EÚ 

v oficiálnych úradných jazykoch. Tieto jazyky tak môžu byť použité v INSPIRE dátových 
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sadách a metadátach, avšak INSPIRE technické pokyny sú k dispozícii oficiálne iba v 

angličtine. 

2.1.3 Princíp rozšíriteľnosti 

Centrálne registre INSPIRE môžu byť rozšírené na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni. Kvôli tomu je potrebné vytvoriť architektúru a rozhranie, podobne ako aj dátové, 

kontextové a riadiace modely, ktoré podporujú takéto rozšírenie. 

2.1.4 Harmonizácia a prepojenie existujúcich registrov 

V niektorých členských štátoch sú už využívané registre na rôznych úrovniach 

verejnej správy. Účelom INSPIRE nie je nahradiť existujúce registre, ale poskytovať 

možnosť ich prepojenia odkazmi na ne [18]. Ako súčasť implementácie INSPIRE 

požiadaviek interoperability poskytovatelia údajov v členských štátoch EÚ budú musieť 

prispôsobiť svoje existujúce registre s centrálnymi INSPIRE registrami. 

2.1.5 Interoperabilita medzi sektormi a opätovné použitie 

Aj keď je smernica INSPIRE zameraná na oblasti životného prostredia, tak zahŕňa 

špecifikácie, ktoré môžu byť dôležité naprieč rôznymi odvetviami (napr. adresy, budovy, 

rozmiestnenie obyvateľstva a demografia), a tak môžu byť použité pre dosiahnutie 

interoperability v rámci cezhraničného styku, ale aj v rôznych odvetviach v krajinách. Avšak 

efektívne opätovné využitie vyžaduje možnosť overenia, ktoré špecifikácie sú pre jednotlivé 

odvetvia relevantné, ale tiež spôsobu, ako môžu byť realizované. Z tohto dôvodu je možné 

sledovať, ako už boli využité pomocou existujúcej dokumentácie. Možnosť jasne 

identifikovať príslušné špecifikácie a tiež ich vzájomne závislosti, by pomohlo zabezpečiť 

jednotnejšiu a nákladovo efektívnu implementáciu INSPIRE [18]. 

2.2 Model registra 

Prostriedky popisujúce dáta, ktoré sa používajú pre popis dát s metadátami, alebo 

jednoducho poskytujú informácie o INSPIRE (napr. slovníky, katalógy, číselníky) je 

potrebné udržiavať a sprístupňovať on-line, aby sa umožnilo správne spracovanie a 

interpretácia dát. Tieto prostriedky sú spravované podľa normy ISO 19135 o registroch a 

musia mať jednoznačný a dobre definovaný model riadenia.  
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Všetky registre sledujú zmeny tak, aby informácie vytvorené v minulosti mohli byť stále 

interpretované úplne a správne, to znamená, že nahradené, alebo neplatné položky zostávajú 

v registri. Kľúčovou charakteristikou registra je, že každá položka v registri je spojená s 

jedinečným, jednoznačným a trvalým identifikátorom [19]. 

Pojmy "register" a "registry" majú aj napriek svojej podobnosti odlišný význam. Podľa 

normy ISO 19135 je pojem register (angl. Register) sada súborov, ktoré obsahujú 

identifikátory priradené položkám s popisom asociovaných položiek, zatiaľ čo v prípade 

Systému registrov (angl. Registry), hovoríme o systéme, ktorý spravuje registre je 

informačný systém, v ktorom je udržiavaný register. Jednoduchá reprezentácia modelu 

systému je uvedená nižšie (obr. 1) [18] [7]. 

 

Obr. 1: Zjednodušená reprezentácia informačného modelu systému INSPIRE registrov 

2.2.1 Register 

Register (Register) je riadená kolekcia (zoznam) položiek. Každý register je 

prevádzkovaný menom vlastníka alebo organizáciou, ktorá predstavuje orgán pre správu 

kolekcií. Typ položky, ktoré môžu byť zapísané do registra je úplne otvorený. Čokoľvek, čo 

môže byť spojené s jednotným identifikátorom zdroja (URI) môže byť vložené do registra. 
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Jednotlivé záznamy registra sa nazývajú položky a každá položka má špecifickú triedu, 

ktorá opisuje typ položiek. 

2.2.2 Trieda položiek 

Trieda položiek (ItemClass) definuje skupinu položiek obsiahnutých v registri. Trieda 

položiek je popis triedy informácií položiek uvedenej v technickej norme. Napríklad, v 

"Registry tém" (theme register), ktorý v INSPIRE predstavuje register pre témy je trieda 

položiek obsiahnutých v registri nazývaná ako "položky triedy téma" (Theme items) [7]. 

2.2.3 Položka 

Položky (Items) sú prvky, ktoré môžu byť zapísané do registra. Každá položka môže 

obsahovať ďalšie podriadené položky. Trieda položiek zoznam (CodeList) môže obsahovať 

ďalšie položky (položky s triedou položiek hodnota kódu (CodeValue)). 

2.2.4 Status 

Každá položka má status (Status), ktorý je definovaný v návrhu ISO 19135-1: 

 Valid - Platná - položka bola prijatá a je odporúčaná pre použitie, pričom nebola 

nahradená, či odobraná. 

 Invalid - Neplatná - predtým platné položky obsahujú chybu a sú neplatné – budú 

nahradené opravenou položkou. 

 Submitted - Predkladaná, navrhovaná - položka bola zapísaná do registra, ale 

kontrolný orgán neprijal návrh na doplnenie. 

 Superseded - Nahradená - položka bola nahradená inou položkou a je odporúčaná 

pre používanie. 

 Retired - Zastaralá - položka už nie je odporúčaná pre použitie, nebola nahradená. 

2.2.5 Štandardné a vlastné atribúty poľa 

Každá položka má štandardný zoznam polí spoločných pre všetky položky. Polia, ktoré 

reprezentujú "vlastné atribúty" (CustomAttributes) sú navrhnuté tak, aby rozšírili štandardné 

polia položiek. Pomocou vlastných atribútov môže byť položka rozšírená k zahrnutiu 

všetkých špecifických polí položky.  
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2.2.6 Formáty 

Obsah INSPIRE registra môže byť k dispozícii v rozličných formátoch (napr.): 

 HTML: text/html 

 XML: application/xml 

 JSON: application/json 

 ATOM: application/atom+xml 

 RDF/XML: application/rdf+xml 

2.2.7 Jazykové reprezentácie 

Každá komponenta systému (s výnimkou stavu) môže byť reprezentovaná v niekoľkých 

jazykoch. Lokalizačná tabuľka v databáze obsahuje všetky jazyky týkajúce sa rôznych 

prvkov v systéme a v súčasnosti zahŕňa 23 úradných jazykov Európskej únie. Tam, kde 

obsah zatiaľ nie je k dispozícii v konkrétnom jazyku, bude poskytnutý anglický preklad [7]. 

Jazyk a formáty sú k dispozícii ako jednotlivé reprezentácie podľa daného vzoru URI 

a dostupné sú priamym volaním, alebo cez požiadavky na obsah pomocou uvedenia formátu 

a jazyku v hlavičke HTTP požiadavky. 

Príklad: 

ID zdroja požiadavky = http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad 

Požadovaný formát v Angličtine: 

 HTML – http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.html 

 XML – http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.xml 

 JSON – http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.json 

 ATOM – http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.atom 

 RDF/XML – http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.rdf 

Html-Reprezentácia v rôznych jazykoch: 

 Angličtina: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.en.html 

 Francúzština: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.fr.html 

 Nemčina: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad/ad.de.html 



Marek Štefula: Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice 

2015  13 

 

2.2.8 URI (Uniform Resource Identifier) identifikácia 

Každý typ priestorového objektu v rámci INSPIRE musí mať priradený povinný 

identifikátor, pre ktorý platia pravidla: 

 Jedinečnosť - žiadne dva priestorové objekty špecifikované v rámci aplikačných 

schém nemôžu mať zhodnú hodnotu identifikátoru. 

 Trvalosť - identifikátor zostáva nezmenný celú dobu trvania priestorového 

objektu. 

 Možnosť vyhľadania - identifikátor musí poskytovať dostatočné množstvo 

informácií o zdroji priestorového objektu tak, aby bolo možné na jeho základe 

vyhľadať príslušný priestorový objekt pomocou vytvorených služieb 

priestorových dát. 

 Vykonateľnosť - systém musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné namapovať 

identifikátory z existujúcich národných systémov. 

Unikátny identifikátor INSPIRE má 3 atribúty:  

 LocalId - Lokálny identifikátor, ktorý je objektu priradený poskytovateľom. 

Lokálny identifikátor je jedinečný v rámci menného priestoru, teda žiadny iný 

priestorový objekt nenesie rovnaký jedinečný identifikátor. Vyjadrený je 

pomocou reťazca znakov (CharacterString) [13]. 

 Namespace - Jednoznačne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu. Jeho 

hodnota bude vo vlastníctve poskytovateľa dát priestorového objektu a bude 

zapísaná do INSPIRE External Object Identifier Namespaces Registra. 

Vyjadrený je pomocou reťazca znakov (CharacterString) [13]. 

 versionID - Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu s maximálnou 

dĺžkou reťazca - 25 znakov, aby bolo možné vyjadriť verziu pomocou času 

v súlade s ISO 8601. Udáva konkrétne informácie o životnom cykle objektu a 

umožňuje tak rozlíšiť jednotlivé verzie rovnakého objektu. Je zrušiteľný, ak 

súbor priestorových údajov nerozlišuje medzi rôznymi verziami priestorového 

objektu a taktiež chýba, ak typ priestorového objektu nepodporuje žiadne 

informácie o životnom cykle [13]. 
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Prístup k obsahu registra je poskytovaný pomocou prepojených zdrojov prostredníctvom 

HTTP URI. Vzory URI podporované INSPIRE registrami: 

Prístup do registra [24]: 

 <base>/{register_uriname}/{register_uriname}.{language_code}.{format} 

Prístup k položke registra [24]: 

 <base>/{itme_itemclass}/[{item_uriname}]/{item_uriname}.{language_code}.

{format} 

2.3 INSPIRE Registre 

Sada registrov, ktoré sú označované ako povinné pre INSPIRE boli identifikované počas 

vývoja „Generic Conceptual Model“ (GCM) ako súčasť rámca rozvoja špecifikácií dátových 

a sieťových služieb. 

2.3.1 Konsolidovaný UML Model 

Tvorí základy a je nevyhnutný pre realizáciu dátových špecifikácií, ale je taktiež dôležitý 

aj pre udržiavanie dát. Takisto slúži ako základ pre národné a komunitné rozšírenie. Od 

modelu sa očakáva, že ovplyvní aktivity modelovania priestorových údajov na národnej 

úrovni, pridá hodnotu národnej infraštruktúre a zjednoduší transformáciu priestorových 

údajov do dátových špecifikácií INSPIRE [3]. 

2.3.2 INSPIRE Register tém (Theme register) 

Register INSPIRE tém obsahuje všetky témy priestorových údajov, ako sú definované v 

prílohách smernice INSPIRE (smernica 2007/2/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. 

marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom 

spoločenstve. Popisy tém sú založené na dokumente "Definícia a rozsah tém“ [3]. 

Príloha 1: 

 Súradnicové referenčné systémy (Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky - ÚGKK SR) 

 Geografické systémy sietí (ÚGKK SR) 
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 Zemepisné názvy (ÚGKK SR) 

 Správne jednotky (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - MV SR, 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - MŽP SR, Štatistický 

úrad Slovenskej republiky - ŠÚ SR, ÚGKK SR ) 

 Adresy (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - MDPaT SR, MV SR, 

ÚGKK SR) 

 Katastrálne parcely (ÚGKK SR) 

 Dopravné siete (MDPaT SR) 

 Hydrografia (MŽP SR)  

 Chránené územia (MŽP SR) 

Príloha 2: 

 Výška (ÚGKK SR) 

 Krajinná pokrývka (land cover) (MŽP SR) 

 Ortometria (Ministerstvo pôdohospodárstva - MP SR, ÚGKK SR) 

 Geológia (MŽP SR) 

Príloha 3: 

 Štatistické jednotky (ŠÚ SR) Stavby (ÚGKK) 

 Pôda (MP SR) 

 Využitie územia (MP SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - 

MVaRR SR, MŽP SR) 

 Ľudské zdravie a bezpečnosť (MV SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky - MZ SR) 

 Verejné a štátne služby (?) 

 Zariadenia na monitorovanie životného prostredia (MP SR, MŽP SR) 

 Výrobné a priemyselné zariadenia (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky - MH SR) 

 Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry (MP SR)  

 Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia (ŠÚ SR) 

 Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy (?) Zóny 

prírodného rizika (MŽP SR) 
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 Atmosférické podmienky (MŽP SR) 

 Meteorologické geografické prvky (MŽP SR) 

 Oceánografické geografické prvky (-) 

 Morské regióny (-) 

 Biogeografické regióny (MŽP SR) 

 Habitaty a biotopy (MŽP SR) 

 Výskyt druhov (MŽP SR) 

 Zdroje energie (MH SR) 

 Zdroje nerastných surovín (MH SR, MŽP SR) 

2.3.3 INSPIRE Register aplikačných schém (Application schema register) 

Aplikačná schéma špecifikuje typy priestorových objektov a ich vlastnosti (atribúty, 

asociačné role, operácie), ako aj obmedzenia a je nevyhnutná pre transformáciu dát na 

využiteľné informácie [3]. 

INSPIRE Register aplikačných schém poskytuje prehľad o všetkých aplikačných 

schémach vyvinutých počas procesu vývoja INSPIRE špecifikácií dát. Nakoľko niektoré 

z tém definujú viac ako jednu aplikačnú schému, tento register poskytuje užívateľsky 

prijateľný náhľad ich názvu a pridruženie k téme vrátane identifikátora verzie pre platné 

aplikačné schémy. Ďalším významným prínosom tohto registra je prideľovanie jedinečných 

identifikátorov pre všetky balíky aplikačných schém. 

Účel aplikačných schém má dvojitý význam:  

 Poskytovať počítačom čitateľný popis dát, ktorý definuje štruktúru dát, vďaka ktorému 

je možné použiť automatické mechanizmy pre správu dát [5]. 

 Dosiahnutie všeobecného a správneho chápania dát pomocou tvorby dokumentácie 

obsahu dát z konkrétnej oblasti aplikácie, čím je možné získať jednoznačné informácie 

z dát [5]. 

2.3.4 INSPIRE Katalóg objektov (Feature dictionary) 

Katalóg objektov obsahuje definície a popisy typov priestorových objektov, ich 

vlastností, vrátane zoznamu povinných, alebo voliteľných vlastností a asociovaných súčastí 
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vyskytujúcich sa v jednom, alebo viacerých dátových súborov. Katalógy objektov sú často 

odvodené od registrov slovníkov konceptov objektov [5].  

Aplikačné schémy a katalógy objektov sú doplnené registrom slovníka konceptov 

objektov. 

2.3.5 INSPIRE Slovník konceptov objektov (Feature concept dictionary) 

INSPIRE slovník konceptov objektov tvorí úlohu spoločného slovníka konceptov pre 

všetky INSPIRE dátové špecifikácie. Obsahuje pojmy a definície potrebné na určenie 

tematických typov priestorových objektov a jeho hlavnou úlohou je predovšetkým 

podporovať a uľahčovať harmonizáciu pojmov medzi jednotlivými témami. Zahŕňa typy 

priestorových objektov definovaných v konsolidovaných modeloch [12] [5]. 

Aplikačné schémy, katalógy objektov a registre slovníkov konceptov objektov 

podporujú šírenie, zdieľanie a využívanie geografických dát prostredníctvom poskytovania 

lepšieho porozumenia obsahu a významu dát [3]. 
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Obr. 2: Od reality k geografických dátam [prevzaté z ISO 19109] 

2.3.6 INSPIRE Register zoznamov kódov (Code list register) 

Register INSPIRE zoznamov kódov (číselníkov) obsahuje zoznamy kódov (číselníky), 

vrátane ich hodnôt, ako sú definované prostredníctvom INSPIRE vykonávacích pravidiel 

pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb [8]. 

2.3.7 INSPIRE Slovník (Glossary) 

INSPIRE Slovník obsahuje všeobecné termíny a definície, a tým vytvára spoločnú 

a všeobecnú terminológiu používanú v rámci INSPIRE. Napriek tomu, že hlavným cieľom 

INSPIRE slovníka je podporovať rozvoj dátových špecifikácií, čoskoro sa stal viac otvorený, 

aby zahŕňal aj terminológiu uvedenú v technickej dokumentácii podporujúcu všetky 

komponenty (metadáta, sieťové služby, zdieľanie údajov a služieb, monitoring a reporting) 
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a tiež v právnych aktoch súvisiacich s INSPIRE (nariadenie o metadátach, INSPIRE 

smernica, atď.) Slovník podporuje používanie konzistentného jazyka v rôznych 

dokumentoch. 

 

Obr. 3: Organizácia v systéme INSPIRE registrov 

2.4 Príklady využitia registrov 

Nasledujúca časť pojednáva o možnosti využitia registrov ako takých a plánoch, alebo 

už implementovaných riešeniach v jednotlivých krajinách EU. 

2.4.1 Bulharsko 

Agentúra Elektronických komunikačných sietí a informačných systémov, ktorá pôsobí v 

rámci ministerstva dopravy, informačných technológií a komunikácií je zodpovedná za 

vykonávanie smernice INSPIRE a realizáciu politických záležitostí s tým spojených.  
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Plánované sú realizácie týchto registrov: Registre pre služby, užívateľov, 

prevádzkovateľov a zainteresované strany, ktoré poskytujú dáta a služby a ďalej Slovník 

(prostredníctvom GEMET Thesaurus - General Multilingual Environmental Thesaurus a 

INSPIRE Tém). 

Národná infraštruktúra priestorových údajov bude budovaná ako webová aplikácia 

založená na architektúre orientovanej na služby (anglicky Service-oriented architecture; 

SOA). Technologicky a softvérovo je budovanie otvorené, ale je vhodné zvážiť použitie 

hardvérovej a softvérovej infraštruktúry EA ECNIS (Electronic Communication Networks 

and Information Systems) dostupnej v Bulharsku a využitie kompatibilných technológií 

s OGC (Open Geospatial Consortium) štandardmi. XML (Extensible Markup Language) je 

plánované ako výmenný formát. Podporované bude API (Application programming 

interface) pre webové služby, ktoré má zabezpečovať prístup k registrom a má dve možnosti 

dostupnosti, a to verejný a obmedzený (autorizovaný) prístup [16]. 

2.4.2 Česká republika 

Zúčastnené organizácie v českej republike sú Český úrad zememeračský a katastrálny 

a niektorí prevádzkovatelia dátových registrov, a to Cestná databanka, Výskumný ústav 

vodohospodársky T. G. Masaryka, Energetický regulačný úrad, Ministerstvá atď. 

Registre, ktoré sú plánovanou súčasťou: registre Základnej bázy geografických dát 

(ZABAGED) a ďalšie registre od prevádzkovateľov dát, ako aj Základný register územnej 

identifikácie, adries a nehnuteľností (RUIAN). 

V súčasnosti je pripojenie do registrov RUIAN a ďalších základných registrov napr. ROS 

(Register osôb slúži k evidencií právnických osôb a ich organizačných zložiek, poskytuje 

ich UID - Unique Identification Number), RPP (Register práv a povinností, poskytuje ich 

UID) realizované automaticky prostredníctvom sťahovaných XML a SQL (Structured Query 

Language) procedúrami, ktoré porovnávajú zmeny. Ďalší spôsob je cez IS (Informačný 

systém) základných registrov. RUIAN poskytuje adresy a ID priestorových 

administratívnych jednotiek do všetkých ostatných registrov a IS českej verejnej správy. 
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Ako technické riešenie je využitý databázový systém Oracle database 11g a registre sú 

dostupné ako rámec ZABAGED. Prístup, obsah a opätovné používanie základných registrov 

je orgánmi verejnej správy zadarmo. Dáta RUIAN sú voľne dostupné vo všeobecnosti [16]. 

2.4.3 Nemecko 

Organizácie zúčastnené na tvorbe registrov sú GDI-DE (Nemecký koordinačný úrad pre 

dátovú infraštruktúru), BKG (Federálna agentúra kartografie a geodézie) a Frankfurtská 

Univerzita aplikovaných vied. 

Centrálne zameranie GDI-DE (Nemecká infraštruktúra geodát) registrov je nasledovné: 

 Register monitoringu INSPIRE - Súbor a údržba správ/reportov monitoringu 

INSPIRE 

 Register menných objektových identifikátorov - Tvorí základ pre realizáciu 

jednoznačnej identifikácie geografických objektov, ktorú vyžaduje INSPIRE 

 Register kódov - Súbor číselníkov použitých pre INSPIRE 

 Register organizácií - Možnosť identifikácie rolí, prístupových práv a zodpovednosti 

za správu dát 

 CRS-Register - Register súradnicových referenčných systémov - parametre pre 

transformácie súradníc, parametre pre súradnicové referenčné systémy, jednotky 

mier 

 Register XML Schém 

Technologické komponenty sú postavené na Java/PostgreSQL a webovom rámci, ktorý 

vyvíja Frankfurtská univerzita. Prístup do registrov je plánovaný ako voľný a otvorený. 

Používaný výmenný formát je regML (Register Markup Language) a pre registre číselníkov 

je používaný GML (Geography Markup Language) a SKOS (Simple Knowledge 

Organization System) [9]. 

2.4.4 Francúzsko 

IGN France (Institut géographique national) vykonáva implementáciu INSPIRE vo 

Francúzku. Jeho základným poslaním je poskytnúť nasledujúce registre:  

 Register číselníkov pre INSPIRE metadáta 
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 Register jednotiek mier 

 Register súradnicových referenčných systémov 

Takisto je plánované národné rozšírenie pre dátový model registra číselníkov (napríklad 

pre portál územného plánovania). Ako technológia je nasadená HTTP URI ebRIM CSW 

(Hypertext Transfer Protocol, Electronic Business-XML Registry Information Model, 

Catalog Service for the Web). Ako výmenné formáty sú použité XML a RDF (Resource 

Description Framework) pre slovník CRS (Coordinate reference system). Dôležitým 

aspektom je možnosť používania služieb orientovaných pre využitie registrovaných položiek 

smartphone aplikáciami a GIS (Geografický informačný systém) klientmi. Organizácie, 

ktoré sa starajú o tvorbu a implementáciu registrov sú ESA (European Space Agency): 

Slovníky a Eurocontrol (SESAR): Register schém a štandardov [16]. 

2.4.5 Taliansko 

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) je vykonávajúci orgán talianskej digitálnej agendy 

a zabezpečuje mnoho aktivít pre zvyšovanie interoperability informačných systémov vo 

verejnom sektore. V súvislosti s INSPIRE je zákonom stanovená organizácia zodpovedná 

za národný katalóg priestorových údajov (RNDT) a jeho vyhľadávacie služby. 

V aplikácii RNDT je súbor registrov už spravovaných, a to konkrétne:  

 Register číselníkov  

 Register súradnicových referenčných systémov  

 Register tém a kľúčových slov 

V sektore e-governmentu:  

 Register orgánov verejnej správy 

Technologické riešenie je vlastné riešenie vyvinuté na báze webových služieb 

implementovaných pomocou Java technológií - webový server Apache HTTPD, Apache 

Tomcat - aplikačný server a databázový systém PostgreSQL. Do tohto registra je otvorený 

prístup, ale kontrolovaný prístup pre vkladanie, aktualizáciu, alebo odstraňovanie záznamov. 

Využívaný formát je XML a HTML (HyperText Markup Language). Riešenie pre register 

orgánov verejnej správy funguje na báze servera Virtuoso, databázového systému D2RQ 
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a aplikačného servera Apache Tomcat. Využívaný formát je RDF/XML, JSON (JavaScript 

Object Notation) a CSV (Comma-separated values). 

2.4.6 Holandsko 

V Holandsku sú zodpovedné za implementáciu INSPIRE Geonovum, kataster 

a holandský SDI (Spatial data infrastructure). Zahrnuté sú nasledovné registre: 

 Register menných priestorov 

 Register UML schém 

 Register konceptov 

 Register XML schém 

 Register číselníkov 

 SLD (Styled Layer Descriptor) register 

 Register jedinečných identifikátorov 

Registre využívajú otvorené štandardy W3C (World Wide Web Consortium), OGC 

(Open Geospatial Consortium), ISO (International Organisation for Standardisation), JRC 

(Joint Research Centre) a Geonovum. Katalóg je možné indexovať pomocou prepojených 

dát (RDF), čo je výhodou sémantických webových aplikácií. Registre v súčasnej dobe 

ponúkajú SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) koncový bod. Využíva 

katalógový štandard CSW (Catalog Service for the Web) a je dostupný cez RSS (RDF Site 

Summary). 

2.4.7 Nórsko 

V súčasnosti sa v Nórsku neprevádzkuje žiadny register, ale Nórsky úrad pre mapovanie 

vyvíja nový portál priestorových údajov, kde sa plánujú využívať registre a to konkrétne: 

 Register číselníkov 

 Register menných priestorov 

 Register organizácií 

 Register aplikačných schém 

Pre pripojenie registra sa bude využívať REST (Representational State Transfer) API. 
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2.4.8 Veľká Británia 

Zúčastnené organizácie v Británii partia pod UKGovLD (Verejný sektor britskej vlády) 

a sú to Defra (Odbor životného prostredia, výživy a záležitostí vidieka), Met Office 

(Predpovedná služba), OS (Geodetický úrad), DCLG (Sektor pre spoločenstvá a miestne 

samosprávy), UK IT Controls a Standards Hub a malé a stredne veľké podniky. Cieľom je 

zabezpečiť perzistentné URI (Uniform Resource Identifier) pre údajové sady, ktoré 

poskytujú údaje pre využívanie medzi rôznymi sektormi. Technologicky je prevádzka 

zabezpečená pomocou Java technológií (Apache Jena, Apache Shiro, Apache Velocity). 

Prístup k registrom a ich použitie je voľné. Použité štandardy sú RDF a SPARQL. Formáty, 

ktoré sú v systéme využívané sú RDF/XML, Turtle, JSON a v budúcnosti sa plánuje zahrnúť 

aj formát CSV. REST API je založené na platforme od W3C. 

V súčasnej dobe je možné pridávať/registrovať externé URI pomocou nástroja 

LDRegistry. 
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3 HARMONIZÁCIA KATALÓGU OBJEKOV S INSPIRE 

3.1 Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný 

manažment krajiny 

Katalóg objektov (KO) krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment 

krajiny (KEZ IMK) je dokument zameraný na podporu realizácie zámerov spojených s 

budovaním KEZ IMK. Ide o zosumarizovanie všetkých objektov potrebných pre pokrytie 

informatických potrieb rôznych odborných zameraní rezortu. Ústrednú úlohu v tejto 

problematike zohrávala komisia pre krajinno-ekologický manažment zostavená pri MŽP SR, 

ktorej jednou z hlavných aktivít bolo práve definovanie informatických potrieb jednotlivých 

organizácií a profesijných skupín rezortu ŽP s ohľadom na výkon hlavných expertných 

činností zameraných na krajinný plán, vodné hospodárstvo a ochranu ŽP [5]. S nástupom 

legislatívnych požiadaviek INSPIRE KO predstavuje identifikáciu doménových 

požiadaviek pre priestorové údaje v oblasti životného prostredia. 

Úlohy KO : 

 Jednoznačne stanoviť obsah databázy KEZ IMK. 

 Definovať kódové označenia objektov a ich atribútov. 

 Stanoviť typ geometrie objektov (bod, čiara, plocha, raster). 

 Stanoviť obory hodnôt a prípadne jednotky pre jednotlivé atribúty. 

 Dátovú reprezentáciu jednotlivých atribútov (reálne číslo, celé číslo, dátum/čas, 

text...). 

KO musí byť koncipovaný tak, aby spĺňal nasledujúce kritériá: 

 Jednoznačnosť kódovania objektov a ich atribútov. 

 Splnenie požiadaviek nadradených informačných sústav (ZB GIS). 

 Splnenie požiadaviek normatívnych dokumentov týkajúcich sa štandardizácie 

katalogizácie a kódovania. 

Všeobecne musí KO umožniť tvorbu dátových modelov (logického-konceptuálneho, 

alebo fyzického v konkrétnom technologickom prostredí), tak aby boli zohľadnené dátové 

požiadavky dotknutých subjektov. 
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Identifikované prvky KO boli historicky klasifikované na základe krajinno-ekologického 

členenia do nasledovných kategórií: 

Prvotná krajinná štruktúra – súbor tých prvkov krajiny, ktoré tvoria pôvodný a trvalý 

základ pre ostatné štruktúry, ktorých materiálnu a štrukturálnu podstatu človek nezmenil, 

alebo zmenil iba minimálne (napr. geologický substrát, reliéf, pôdy, vodstvo...) [5]. 

Druhotná krajinná štruktúra – súbor tých hmotných prvkov krajiny, ktoré v súčasnej dobe 

vypĺňajú zemský povrch a tvoria ju človekom ovplyvnené prirodzené systémy, človekom 

čiastočne, alebo úplne pozmenené systémy a novovytvorené umelé prvky (napr. regulované 

toky a kanály, umelé vodné nádrže, reálna vegetácia...) [5]. 

Terciérna krajinná štruktúra – súbor prvkov a priestorových subsystémov 

socioekonomickej sféry. Ide o súbor nehmotných prvkov charakteru záujmov, prejavov a 

dôsledkov činností, ktoré sa viažu na hmotné prvky prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry 

a majú priestorový prejav (napr. ochranné pásma zdrojov vôd, chránené územia, 

administratívne členenie...) [5]. 
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Obr. 4: Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny 

3.2 Technologické prostredia 

3.2.1 Delphi 

Je balík programov určených na vývoj softvéru, ktorý obsahuje integrované grafické 

vývojové prostredie, kompilátor a ďalšie časti uľahčujúce vývoj. 

3.2.2 Enterprise Architect (EA) 

Je profesionálny nástroj pre tvorbu vývojových diagramov a iných schém, ktoré sú 

dôležité pri vývoji a správe aplikácií a ich dátových sád. Program je postavený na jazyku 

UML (Unified Modeling Language), ktorý v softvérovom inžinierstve slúži ako grafický 

jazyk na vizualizáciu, špecifikáciu, navrhovanie a dokumentáciu programových systémov 

[23]. Výhodou programu EA je tiež, že podporuje generovanie a spätnú analýzu zdrojových 

kódov mnoho populárnych jazykov ako ActionScript, Ada, C a C++, C#, Visual Basic, PHP, 

Verilog, Java, System C, VHDL, Python, Delphi. 
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3.2.3 CollabNet Subversion client 

Väčšina geopriestorových informačných modelov je udržiavaných vo verzonovaných 

úložiskách preto, aby sa k nim umožnil priamy prístup. Pre používanie týchto modelov v EA 

je potrebné nainštalovať klienta CollabNet Subversion a Tortoise SVN. Subversion je 

program pre správu verzií, ktorý umožňuje distribuovanú spoluprácu v rámci projektov. 

Všetky súbory sú spravované v centrálnom úložisku, ale všetci užívatelia pracujú s lokálnou 

verziou tohto úložiska, ktorá sa im zobrazuje ako jej kópia. Akonáhle užívateľ dokončí 

editácie je nutné tieto zmeny premietnuť do centrálneho úložiska. 

Výhody tohto riešenia sú: spoločný rozvoj a riadenie rozdelenia balíčkov, ľahké 

zdieľanie modelu so zúčastnenými stranami a udržiavanie aktuálneho modelu. Model je 

možné plne riadiť pomocou verzovania. Pri testovaní fungovala najlepšie a bezproblémovo 

verzia s označením 1.7.xx. 

3.2.4 TortoiseSVN 

Je grafický klient pre správu úložiska pomocou prieskumníka Windows. Pri testovaní 

bola najvhodnejšia verzia 1.7.15 a vyššie, pretože nespôsobovala problémy s kompatibilitou 

v EA. 

3.2.5 Excel 

Microsoft Excel 2013 je tabuľkový procesor od firmy Microsoft. V našom prípade sú 

jeho prostredníctvom spravované mapovacie tabuľky. 

3.3 Transformácia KO KEZ IMK na Katalóg tried prvkov 

Hlavným cieľom predmetnej transformácie je harmonizácia KO s novými požiadavkami 

legislatívy, praxe ako aj reflektovanie technologického vývoja. Proces transformácie bol 

iniciovaný predovšetkým požiadavkami: 

 Efektívnejšej editácie obsahu KO 

 Implementácie podpory verzovania 

 Harmonizácie s požiadavkami INSPIRE 

 Aktualizácie aplikačného rozhrania pre vyhľadávanie a prezeranie obsahu KO 
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Vstupné údaje pre transformáciu boli tabuľkové štruktúry z databázy, INSPIRE 

konsolidovaný UML Model a Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre 

integrovaný manažment krajiny. 

 Za podklad, okrem KO z roku 2007, sa pre transformáciu použil tiež uvedený 

INSPIRE konsolidovaný UML Model pre geometriu tried KTP. Niektoré dátové typy sa 

prevzali z tých, ktoré už boli špecifikované. Napr. codeList, DateTime, Boolean, Float, 

String, CV_RectifiedGrid, GM_Point, GM_Curve, GM_Surface, GM_Curve [17]. 

V prostredí Enterprise Architect (EA) boli najprv pokusne vytvárané vzory potrebných 

štruktúr, či už číselníkových, krajinných komplexov, tried a ich atribútov, atď. Tieto vzory 

boli vyexportované ako XMI (XML Metadata Interchange) súbor do XML, čím sa získalo 

vzorové XML importovateľné späť do EA [17].  

Na základe XMI vzorov boli v prostredí Delphi vygenerované dva čiastkové XML 

súbory. Prvý súbor pre číselníky, druhý XML súbor spoločný pre krajinné štruktúry, 

komplexy, triedy a atribúty. Proces tvorby prebiehal iteratívnym vylaďovaním až do finálnej 

podoby. 

Pre názvoslovie jednotlivých prvkov boli uplatnené nasledovné pravidlá: 

 názvy tried: uppercase cammel notácia, singulár 

 názvy atribútov: lowercase cammel notácia, singulár 

 názvy relácií: lowercase cammel notácia (názov spravidla totožný s názvom triedy), 

singulár 

 názvy obmedzení: obmedzenie dĺžky reťazca, obmedzenie rozsahu hodnôt, 

obmedzenie nadobúdaných číselníkových hodnôt 

Vytvorené XMI (Metadata Interchange Format) súbory boli importované do EA, kde sa 

premietli ako UML štruktúry transformovaného KTP [17]. 
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Obr. 5: UML model KO KEZ IMK (KTP) 

3.4 Import konsolidovaného modelu INSPIRE 

Pre potreby harmonizácie je nutné, aby bolo možné vždy pracovať s aktuálnou verziou 

dát, kde v tomto prípade vystupuje konsolidovaný model INSPIRE (verzia r4618-05-2014) 

a model ISOTC 211. EA umožňuje import/export každého balíka/modelu v XML Metadata 

Interchange Format (XMI), ktorý sa používa na výmenu metamodelov. XMI poskytuje 

štandardizovaný spôsob definovania modelu z ľubovoľného Meta-Object Facility (MOF) 

modelovacieho jazyka (napríklad UML) do formátu XML. 
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Obr. 6: Schematický pohľad na prepojenie EA s UML úložiskami 

3.4.1 Nastavenie miestneho úložiska UML 

Pre potreby práce je nutné nastaviť miestne verzie, na ktorých bude postavený model 

mapovania: 

 ISO TC211 UML úložisko (ISOTC 211 je technická komisia vytvorená v ISO, 

ktorá má za úlohu pokrývať oblasti digitálnych geografických informácií 

a úložisko obsahuje všetky normy vo formáte UML) 

 Úložisko pre INSPIRE konsolidovaný UML model 

Prvým krokom pred overením a stiahnutím akejkoľvek verzie UML je nutné vytvoriť 

lokálny SVN adresár na počítači. Vytvoriť nový adresár je možné na akékoľvek zvolené 

miesto v systéme. Po vytvorení adresáru je nutné vytvoriť úložisko (repozitár). Kliknutím 

pravým tlačidlom myši v adresári sa zvolí aplikácia TortoiseSVN, kde sa zvolí možnosť - 

vytvoriť repozitár tu (create repository here). 
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Obr. 7: Vytvorenie lokálneho úložiska 

 

Obr. 8: Štruktúra lokálneho repozitára 

Tým sa vytvorí sada systémových adresárov a súborov SVN. 

Pre overenie a stiahnutie aktuálnej verzie UML INSPIRE konsolidovaného modelu je 

nutné použiť CollabNet Subversion príkaz v príkazovom riadku klienta (cmd), pretože cez 

grafické rozhranie by bolo nutné zadať prihlasovacie údaje certifikátu. Je dôležité, aby bol 

nastavený v cmd priečinok, v ktorom je vytvorené lokálne úložisko SVN (Subversion). 

Následne sa použije príkaz, ktorý obsahuje koreň adresáru pre všetky verejne dostupné 
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návrhy a konečné verzie modelov INSPIRE. Po kontrole a stiahnutí, ktoré je vykonané 

spustením príkazu uvedeného nižšie, bude možný prístup k akejkoľvek budúcej verzii 

jednoduchou aktualizáciou úložiska (repozitára): 

- svn checkout https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/svn/inspire-model/branches/public/ 

 

Obr. 9: Príkaz pre stiahnutie UML konsolidovaného modelu 

Po vykonaní tohto príkazu sa stiahne aktuálna verzia modelu do pripraveného repozitára. 

Pri overení a stiahnutí ISOTC 211 sa neodporúča využiť Tortoise SVN integrovaného 

do prieskumníka Windows (Obr. 10), kde by sa zvolila možnosť „SVN Checkout“, pretože 

takýmto spôsobom môže nastať problém pri pripojení repozitára k EA. ISO model je 

dostupný z dvoch umiestnení: 

- https://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/svn/iso/ 

- https://www.seegrid.csiro.au/mirrors/iso-harmonized-model/ 
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Obr. 10: Import, ktorý spôsobuje problém pripojenia ISOTC 211 k EA 

Je nutné využiť opäť príkazový riadok, kde sa zadá URL s vyššie uvedeným príkazom. 

 

Obr. 11: Príkaz pre stiahnutie ISOTC 211 
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Po stiahnutí verzií je nutné priečinok „public“ premenovať na „inspire-model“ 

a priečinok „iso-harmonized-model“ na „isotc211“. Tento krok je potrebný z dôvodu, že pri 

pôvodnom pomenovaní nastával problém s pripojením k EA. Po testovaní a konzultáciách 

sa zistilo, že je nutné používať vyššie uvedené pomenovania. Pri stiahnutí novej verzie sa 

prepíše pôvodná a nenastanú problémy pri aktualizácií modelu v EA. 

 

Obr. 12: Repozitár so stiahnutým konsolidovaným modelom UML a ISOTC 211 

3.4.2 Pripojenie k EA 

Import pôvodného modelu bol vykonaný pomocou funkcie importovať model z XMI 

(import model from XMI), ktorú ponúka EA po vytvorení koreňového modelu v jeho 

projektovom prehliadači. Importovaný model bol stiahnutý vo formáte XMI zo stránok 

INSPIRE. Následne je ešte nutné nastaviť cesty k verziám stiahnutých v predchádzajúcom 

kroku. Nastavenie správy verzií je dostupné v menu Project – Version Control – Version 

Control Settings (Obr. 13). 
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Obr. 13: Menu nastavenia správy verzií 

EA môže pracovať s množstvom rôznych úložísk, preto je potrebné udeľovať všetkým 

spojeniam jedinečné ID. Je dôležité, aby všetci užívatelia používali rovnaký identifikátor pre 

dané úložisko (podmnožinu), inak hrozí strata spojenia s úložiskom. Preto sú použité 

nasledujúce identifikátory: 

 inspire-model pre úložisko (repozitár) s INSPIRE modelom 

 isotc211 pre ISO úložisko (repozitár) 
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Obr. 14: Nastavenie pripojenia verzie INSPIRE UML konsolidovaného modelu 

Je dôležité, aby cesta k modelu (Working Copy Path) bola „local-path/inspire-

model/approved/latest“ (Obr. 14). Cesta pre subversion.exe súbor je zadaná ako priečinok, 

kde sa nachádza uvedený .exe súbor. Analogicky sa nastaví aj cesta k ISO, a to ako „local-

patch/isotc211/isotc211“ (Obr. 15). 
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Obr. 15: Nastavenie pripojenia verzie ISOTC 211 

Pomocou získania balíkov (Get Package) je možné stiahnúť celý aktuálny model. 

Aktualizácia nášho stávajúceho modelu je vykonaná pomocou zapracovania zmien 

v pôvodnom modeli, ktorá sa spustí pravým klikom na konkrétny model a výberom správa 
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balíkov (Package Control). Najvhodnejším spôsobom je aktualizácia získaním všetkých 

najaktuálnejších balíkov/súborov (Get All Latest) (Obr. 16). 

 

Obr. 16: Aktualizácia pôvodného modelu 

Po tomto kroku je možné vybrať, akou formou majú byť najaktuálnejšie balíky/súbory 

pridané – importom len zmenených, import všetkých, alebo import s výzvou pre každý 

balík/súbor. Najlepšou variantnou je import len zmenených balíkov/súborov. 

3.5 Mapovanie prvkov KTP a INSPIRE modelu 

Pre vytvorenie modelu, ktorý bude v súlade s INSPIRE je nutné vyhľadať prvky, ktoré 

sú významovo podobné. K prepojeniu v prostredí EA je využitá funkcia „trace“, ktorá 

vyjadruje špecializáciu závislosti - spojuje prvky, alebo sady prvkov modelu, ktoré 

reprezentujú rovnaký koncept naprieč modelmi. Funkcia „trace“ je často používaná na 

sledovanie požiadaviek a zmeny modelu. Zmeny môžu nastať v oboch smeroch - poradie 

závislosti je ignorované. Hlavným významom v tomto prípade je možnosť vytvorenia 

reportu vo forme vzťahovej matice a tiež možnosť použiť diagram ako predlohu pri 

mapovaní objektov. V budúcnosti je plánový proces, ktorý bude umožňovať export UML 

modelu z prostredia EA do požadovaného formátu. 
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Samotné mapovanie prebehlo pomocou vyhľadávania prvkov, ktoré sa významovo 

úplne, alebo aspoň čiastočne zhodovali. Každý objekt a každá aplikačná schéma obsahuje 

popis, ktorý sa môže využiť pri rozhodovaní. Taktiež bolo nutné zvážiť, či atribúty, ktoré 

objekty obsahujú sú zhodné, alebo aspoň podobné. Takýmto spôsobom bolo nutné porovnať 

objekty z každého komplexu KTP s každým objektom INSPIRE modelu. 

 

Obr. 17: Prvok KEZ IMK (Bod výškového poľa) 

 

Obr. 18: Namapovaný prvok z KTP na INSPIRE prvok („Bod výškového poľa s označením Zb065“ 

na „SpotElevation“) 

Štruktúra mapovaného UML modelu bola vytvorená analogicky k INSPIRE modelu, 

čiže obsahuje rovnaké rozloženie tém a aplikačných schém (Obr. 19). 
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Obr. 19: Štruktúra návrhu modelu mapovania 

Celý návrh mapovania na je zverejnený na adrese: 

 http://inspire.enviroportal.sk/upload/mzpsr/ktp_inspire_mapovanie/index.htm 

3.6 Mapovanie atribútov 

Pre mapovanie atribútov boli využité mapovacie tabuľky, ktoré sú dostupné na 

internetových stránkach INSPIRE. Jednou z výhod tohto mapovania je, že sa pomocou 

mapovacích tabuliek dá zistiť, aký stav je momentálne na Slovensku v oblasti sád 

priestorových informácií. Konkrétne, ktoré prvky a atribúty sú už definované, ďalej tie, ktoré 

bude nutné upraviť a potom tie, ktoré budú tvoriť národné rozšírenie. Pre každú aplikačnú 

schému je jedna mapovacia tabuľka. 

Samotné tabuľky boli vygenerované pomocou softvéru „Shapechange“ a skladajú sa 

z ľavej strany, kde sú uvedené prvky a ich atribúty z INSPIRE modelu a pravej strany, kde 

je potrebné vyplniť mapované prvky a atribúty z KTP. Keďže v návrhu mapovania nastala 

situácia, keď vyhovovalo jednému prvku z INSPIRE viac prvkov z KTP, bol pridaný do 
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pravej strany tabuľky ešte jeden stĺpec, v ktorom je uvedený kód prvku z KTP, ktorý 

konkrétny atribút obsahuje. 

 

Obr. 20: Ľavá strana mapovacej tabuľky 

Ako je možné vidieť (Obr. 20) prvý stĺpec ľavej strany mapovacej tabuľky obsahuje 

názov prvku z INSPIRE. Druhý jeho popis vo forme dokumentácie. Ďalší obsahuje zoznam 

atribútov prvku a nasledujúci popisuje tieto atribúty. Piaty v poradí udáva dátový typ atribútu 

a šiesty multiplicitu. Posledný stĺpec udáva, či je atribút zrušiteľný. 

 

Obr. 21: Pravá strana mapovacej tabuľky 
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Ďalší obrázok podáva informácie o pravej strane tabuľky (Obr. 21). Prvý stĺpec obsahuje 

názov prvku z KTP. Druhý jeho popis vo forme dokumentácie. Tretí stĺpec bol pridaný kvôli 

tomu, aby bolo možné uviesť, ktorý prvok obsahuje konkrétny atribút (v prípade, že atribút 

obsahovali všetky priradené prvky bolo zadané slovo „all“). Ďalší obsahuje zoznam jeho 

atribútov a nasledujúci popisuje tieto atribúty. Šiesty v poradí udáva dátový typ atribútu a 

siedmy multiplicitu. Nasledujúci stĺpec udáva, či je atribút zrušiteľný. V predposlednom je 

uvedený status v zmysle podobnosti týchto atribútov s INSPIRE atribútmi, alebo náročnosť 

úpravy do zhodnej podoby (integritné obmedzenia neboli brané v úvahu). Pre takúto 

kategorizáciu poslúžilo ako inšpirácia mapovanie podľa metodiky European Location 

Framework [1]. 

 1..1 - Presná zhoda, napr. objekt „Izobata“ namapovaná na objekt INSPIRE 

„ContourLine“ má atribút geometry v KTP aj v INSPIRE modely dátový typ 

GM_Curve (Obr. 23). 

 Easy - Používa sa v prípade, že transformácia atribútu vyžaduje jednoduché 

spracovanie, napr. objekt „Izobata“ namapovaná na objekt INSPIRE 

„ContourLine“ má atribút „hdp“ (popisuje hodnotu výšky), ktorý má dátový typ 

„Real“, ale INSPIRE prvok má atribút „propertyValue“ (popisuje hodnotu 

výšky), ktorý má dátový typ „DirectPosition“, čiže by bolo nutné upraviť dátový 

typ atribútu (Obr. 23). 

 Different - Používa sa v prípade, že zhoda požaduje spracovanie, ktoré je 

považované za viac zložité, napr. objekt „Monitorovací objekt podzemných vôd“ 

namapovaný na objekt INSPIRE „GeophStation“ má atribút „spr“ (udáva 

správcu, alebo vlastníka monitorovacieho zariadenia), ktorý má dátový typ 

„String“, ale INSPIRE prvok má atribút „relatedNetwork“ (udáva názov 

národnej, alebo medzinárodnej monitorovacej siete, ku ktorej zariadenie patrí), 

ktorý má dátový typ „NetworkNameValue“, čiže by bol nutný zložitý zásah do 

významu atribútu, jeho popisu, ale aj dátového typu (Obr. 24). 

V poslednom stĺpci je popis a odôvodnenie statusu z predchádzajúceho stĺpca. V 

najvyššom riadku je uvedený zdroj – komplex (komplexy), z ktorých pochádzajú prvky KTP 

prepojené s INSPIRE modelom v konkrétnej aplikačnej schéme. 
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Obr. 22: Príklad mapovania vybraného objektu z INSPIRE (ProtectedSite) a z KTP (Maloplošné chránené územie) 
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Obr. 23: Ukážka kategórie „1..1“ (žltá farba) a „Easy“ (hnedá farba) podobnosti atribútov  
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Obr. 24: Ukážka kategórie „Different“ (žltá farba) podobnosti atribútov 
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Pri samotnom mapovaní bol využitý ako podklad návrh mapovania v EA, kde sú 

prepojené prvky INSPIRE s KTP. Následne bolo nutné prejsť každú aplikačnú schému 

a uviesť prepojené prvky. Na základe popisu atribútov, vyhodnotenia významu, porovnania 

dátového typu a po prípade porovnania doménového rozsahu, ktorý sa dá pre INSPIRE 

vyhľadať v registri zoznamov kódov (číselníkov) a pre KTP je uvedený v dokumente 

„Katalóg domén atribútov“, ktorý je dostupný na stránkach KO KEZ IMK sa vyhodnocoval 

vzťah k INSPIRE atribútom. 

Celkovo bolo vytvorených 38 mapovacích tabuliek, čo je 56 % zo všetkých dostupných 

na stránkach INSPIRE. Je nutné poznamenať, že niektoré tabuľky sú na stránkach INSPIRE 

neaktuálne, pretože prebehla aktualizácia INSPIRE modelu a aktualizované tabuľky neboli 

pridané. Ďalej niektoré neobsahujú žiadne informácie pre prvky z INSPIRE, čiže sú 

prázdne. Posledný prípad nastal, keď v tabuľke boli obsiahnuté prvky a informácie o nich, 

ale žiadne prvky z KTP im nevyhovovali atribútmi. Po odpočítaní týchto prípadov vychádza, 

že spracovaných bolo 100 % možných tabuliek. Pôvodné tabuľky museli byť ešte upravené 

o pridanie tretieho stĺpca do pravej strany, ktorý podáva informáciu, ktorý prvok obsahuje 

konkrétny atribút, kedže prvku z INSPIRE mohlo vyhovovať viac prvkov z KTP (v prípade, 

že atribút obsahovali všetky priradené prvky bolo zadané slovo „all“). 

Návrh mapovacích tabuliek (archív s tabuľkami) spolu so sprievodnou dokumentáciou 

je dostupný na adrese: 

 http://inspire.enviroportal.sk/upload/mzpsr/ktp_inspire_mapovanie/stefula/Map

ovacieTabulky_v_0.rar  
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4 PRÍPRAVA IMPLEMETÁCIE REGISTRA 

V poslednej fáze bolo nutné otestovať softvér pre správu a tok dát pre registre. 

V úvodnom kroku testovania na lokálnej úrovni sa postupovalo s testovacími dátami. Softvér 

Re3gistry [21] je určený pre správu registrov a položiek v rôznych jazykoch a je produktom 

European Commission Joint Research Centre. Je určený na podporu interoperability, 

manažmentu obsahu a sémantického použitia údajov, najmä na úrovni štátov Európskej únie. 

Systém načíta dáta z dátového súboru, organizuje ich a exportuje tieto dáta do rôznych 

formátov, napr. html, xml, json, rdf. Exportované súbory môžu byť použité na vytvorenie 

webovej služby. Keďže systém Re3gistry je stále vo vývoji pracovalo sa s verziou 0.4. 

Tento balík je dodávaný s modulom pre správu dát (zodpovedný za import a editáciu 

dát) a modulom „staticization“ (zodpovedný za ukladanie dát v rôznych formátoch ako 

statické súbory). Vo verzii 1.0 by mal byť už dostupný aj deployer modul (zodpovedný za 

nasadenie statických súborov na cieľový server). 

 

Obr. 25: Schematická reprezentácia systému [7] 

4.1 Modul pre správu dát 

Vstup pre tento modul je súbor .zip, ktorý obsahuje jeden súbor CSV pre každú operáciu 

pre každý register. Operácie sú: pridanie položky (addition), editácia (clarification), 

nahradenie novou verziou (supersession, retirement), zrušenie platnosti doteraz platnej 

položky (invalidation). 
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Obr. 26: Schéma poskytuje úplný prehľad komponent softvéru Re3gistry [7] 

Modul pre správu postupuje podľa týchto krokov: 

 Kontrola formátu dát: kontrola formátu CSV súborov. 

 Analýza dát: sémantická kontrola údajov na základe overenia prepojenia medzi 

dátami a konzistencie dát. 

 Uloženie dát: uloženie dát obsiahnutých v súboroch CSV do databázy. 

4.2 Štruktúra importovaných súborov 

Archív .zip obsahuje jednu zložku pre každú triedu položiek. Systém vykoná procedúru 

na každej z týchto zložiek. Názov zložky musí byť rovnaký ako názov triedy položky. Každá 

z týchto zložiek obsahuje súbory CSV pomenované malými písmenami podľa procedúry, 

ktorá bude vykonaná na konkrétnej triede položiek (názov zložky).  

Príklad: 

import.zip – názov .zip súboru, ktorý obsahuje:  

 ApplicationSchema/addition.csv - pridanie položky pre triedu položiek 

„ApplicationSchema“ 

 ApplicationSchema/clarification.csv - editácia položky pre triedu položiek 

„ApplicationSchema“ 

 Theme/supersession.csv - nahradenie novou verziou pre triedu položiek 

„Theme“ 



Marek Štefula: Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice 

2015  50 

 

 CodeList/invalidation.csv - zrušenie platnosti doteraz platnej položky pre triedu 

položiek „CodeList“ 

4.2.1 Pridanie položky (Addition) 

Táto procedúra pridá položky do príslušného registra. CSV pre túto procedúru je zložené 

z dvoch rôznych typov polí: hlavné polia (main fields) a pridané/vlastné polia (custom 

attributes). Hlavné polia musia byť uvedené, aj keď nemajú žiadnu hodnotu (null). Ak jedna, 

alebo viac z hlavných hodnôt polí nie je k dispozícii (null) musia byť v riadku ponechané 

prázdne hodnoty. Tieto hodnoty separuje oddeľovač CSV. Príklad: 

hodnota1|||hodnota2|hodnota3|||hodnota4||. Niektoré hlavné polia sú povinné pre každú 

procedúru. Tieto polia sú zvýraznené nižšie a je ich možné nastaviť v súbore vlastností 

modulu (data.mantatoryfields.<action_name>=<field>.<field>. …) 

Hlavička súboru (zvýraznené sú povinné polia): 

LocalId|ParentLocalId|CollectionLocalId|Language|Label|Definition|Description|Status|

Comment|*Theme[t,f,f,t]|*UMLName[t,f,f,f] 

Nastavenie modulu pre povinné polia - data.mantatoryfields.addition=0.3.4.7 (Pozície 

oddelené bodkou je v súbore oddelenie oddeľovačom) 

Príklad: 

Import.zip -> ApplicationSchema/addition.csv 

sd|||en|Species Distribution|||valid||sd|SpeciesDistribution 

sd|||sk|Výskyt druhov|||valid||sd|SpeciesDistribution 

Tento príklad ukazuje pridanie položky "sd" pre triedu položiek a register 

ApplicationSchema v anglickom a slovenskom jazyku. 
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4.2.2 Editácia (Clarification) 

Táto procedúra umožňuje editáciu položky. Tento súbor musí obsahovať iba polia, ktoré 

je potrebné upravovať + localId a jazyk pre identifikáciu položky. Iba naplnené pole bude 

aktualizované – pole, ktoré je ponechané prázdne, nebude aktualizované. 

Hlavička súboru (zvýraznené sú povinné polia): 

LocalId|ParentLocalId|CollectionLocalId|Language|Label|Definition|Description|Comme

nt|*Theme[t,f,f,t]|*UMLname[t,f,f,f] 

Príklad: 

Import.zip -> ApplicationSchema/clarification.csv 

sd|||en|Species Distribution changed||||| 

Tento príklad ukazuje editáciu popisku (pole „label“) pre triedu položiek a register 

ApplicationSchema v anglickom jazyku. 

4.2.3 Nahradenie (Supersession) 

Procedúra umožňuje nahradenie položky. Formát súboru CSV nahradenia je úplne 

odlišný od predchádzajúcich dvoch, pretože vyžaduje len odkaz na položku, ktorá bude 

nahradená a na jej nástupcu. Nástupca musí byť k dispozícii v databáze, alebo musí byť 

prítomný v CSV s operáciou pridania a rovnakou triedou položiek dátového súboru, ktorý 

obsahuje CSV s nahradením. 

Hlavička súboru (zvýraznené sú povinné polia): 

SupersededLocalId|SupersededCollectionLocalId|NewLocalId|NewCollectionLocalId|Co

mment 

Príklad: 

Import.zip -> ApplicationSchema/supersession.csv 

sd||ad||comment 
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Tento príklad ukazuje nahradenie položky „sd“ položkou „ad“ pre triedu položiek a 

register ApplicationSchema v anglickom jazyku. 

4.2.4 Zrušenie platnosti položky (Invalidation) 

Táto procedúra umožňuje zrušenie platnosti položky. Formát CSV súboru pre zrušenie 

platnosti je rovnaký, ako je napríklad CSV pre nahradenie, ale obsahuje navyše rekurzívny 

príznak (Recursive). Toto pole hovorí, že systém rekurzívne zruší platnosť všetkých 

potomkov položky, alebo prepojených položiek. Pre nastavenie sa zadá v poli "true", inak 

sa necháva prázdne. 

Hlavička súboru (zvýraznené sú povinné polia): 

LocalId|CollectionLocalId|SuccessorLocalId|SuccessorCollectionLocalId|Recursive|Com

ment 

Príklad: 

Import.zip -> ApplicationSchema/invalidation.csv 

so||ad||true|this is a comment 

Tento príklad ukazuje zrušenie platnosti a nahradenie položky „so“ položkou „ad“, kde 

povoľuje rekurzívne zrušenie a naviac pridá komentár pre triedu položiek a register 

ApplicationSchema v anglickom jazyku. 

4.2.5 Vylúčenie zastaranej položky (Retirement) 

Táto akcia umožňuje vylúčenie položky. Formát CSV súboru je najjednoduchší. Je 

potrebný odkaz na položku a označiť rekurzivitu. 

Hlavička súboru (zvýraznené sú povinné polia): 

LocalId|CollectionLocalId|Recursive|Comment 

Príklad: 

Import.zip -> ApplicationSchema/retirement.csv 
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sd|||this is a retirement 

Tento príklad ukazuje vylúčenie položky „sd“, kde povoľuje rekurzívne vylúčenie 

a naviac pridá komentár pre triedu položiek a register ApplicationSchema v anglickom 

jazyku. 

4.3 Export (Staticization) 

Komponenta pre ukladanie dát ich uloží do databázy a vykoná všetky kroky uvedené v 

každom CSV obsiahnutom v súbore .zip. Modul „staticization“ je zodpovedný za export do 

požadovaného formátu z dát uložených v databáze. Tento proces je vykonaný pomocou 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) súborov, ktoré umožňujú 

transformáciu do požadovaného formátu. Finálne súbory vytvorené softvérom (staticizer 

modulom) Re3gistry môžu byť použité pre webové služby.  

4.4 Inštalácia a nastavenie Re3gistry 

K dispozícii sú dva spôsoby ako nastaviť a spustiť systém. Balíček projektu obsahuje 

zdrojový kód a predkompilovaný softvér a taktiež testovacie dáta, s ktorými je možné 

testovať softvér. Pre naše potreby bola zvolená predkompilovaná verzia. Súčasti, ktoré je 

potreba inštalovať k spusteniu: Java 1.7, Apache Tomcat 7 a PostgreSQL 9.2. 

 Java 1.7 - Umožňuje vyvíjať a spúšťať aplikácie v jazyku Java na stolových 

počítačoch a serveroch.  

 Apache Tomcat 7 - Je open-source implementácia softvéru technológií Java 

Servlet a Java Server stránok (JSP)  

 PostgreSQL 9.2 - Je open-source objektovo-relačný databázový systém 

4.4.1 Nastavenie databázy 

Inicializácia databázy prebehla pomocou priložených SQL skriptov pomocou grafického 

používateľského rozhrania (GUI) pgAdmin. Boli vytvorené tabuľky a naplnené testovacími 

dátami. Následne je možné presunúť zložku "Re3gistry" z priečinka "compiledsource" v 

balíku projektu do priečinku v adresári Tomcat s názvom "webapp". Pred presunutím je 

nutné skontrolovať, či je server Tomcat vypnutý. 
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Obr. 27: Databáza naplnená dátami 

4.4.2 Nastavenie konfiguračných súborov 

V zložkách v konfiguračných súboroch je potrebné nastaviť tieto parametre: 

V zložke: 

Re3gistry/WEB-INF/classes/META-INF 

- persistence.xml: Tento súbor obsahuje konfiguráciu pre databázu. Parametre, ktoré majú 

byť nastavené:  

 javax.persistence.jdbc.url – smerovanie do databázy (adresa) 

 javax.persistence.jdbc.password – heslo pre databázu 

 javax.persistence.jdbc.user – login do databázy 
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Obr. 28: Nastavenie konfiguračného súboru pre databázu 

V zložke: 

Re3gistry/WEB-INF/classes/configurations 

- Application.properties: Tento súbor obsahuje všetky systémové konfigurácie. Parametre, 

ktoré majú byť nastavené:  

 application.language.available - ktorý predstavuje jazyk dostupný v rozhraní. 

 application.contact, mail.sender, mail.recipient - ktoré znamenajú e-mailovú adresu 

kontaktu, odosielateľa a príjemcu. 

 mail.smtp.host- čo je hostiteľ servera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

- logcfg.xml: Tento súbor obsahuje všetky konfigurácie súvisiace s log súbormi systému a 

pre každý log súbor musí byť nakonfigurovaná cesta. 

V súbore: 

Re3gistry/WEB-INF/classes/configurations/modules/RegistryData.properties 

 data.customtempfolder - zložka pre uloženie dočasných súborov (ak je tento 

parameter prázdny je určený predvolený priečinok webapp. 

 data.operatinglanguage - predstavuje hlavný jazyk systému. 

 data.supportedlanguage - zoznam jazykov podporovaných systémom správy dát. 

V súbore: 

Re3gistry/WEB-INF/classes/configurations/modules/RegistryStaticizer.properties: 
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 xml.formats.list=xml,json,html,atom - formáty pre XSLT transformáciu (oddelené 

čiarkou). 

 staticizer.SOLR.format=solr - názov exportu pre Apache SOLR.  

 staticizer.custom.folder.path - v tejto zložke budú uložené všetky súbory, ktoré 

prejdú staticizáciou. 

 staticizer.formats.path - určuje priečinok obsahujúci XSLT súbory pre 

transformáciu. XSLT súbory sú k dispozícii v balíčku projektu. 

4.4.3 Spustenie nástroja 

Následne je možné spustiť server. Pomocou tejto URL môže byť spustená aplikácia (môže 

sa líšiť podľa nastavenia systému): 

 http://localhost:8080/Re3gistry 

Po spustení je možné pridať dáta vo formáte .zip, kde je následne spustená analýza chýb. 

Pokiaľ sa vyskytne problém systém vypíše jednu z dvoch možností (a tiež popis problému), 

a to (môže vypísať aj obe chyby súčasne):  

Chyba (Error): sú závažné problémy - dátový súbor musí byť upravený pred 

pokračovaním (napr. Položka sa nachádza už v databáze).  

Varovanie (Warning): jedná sa o menej závažné problémy - užívateľ je upozornený o 

probléme, ale import môže pokračovať zvolením boxu "ignorácia varovania", ktorý je k 

dispozícii vo webovom rozhraní. 

Po bezchybnom importe do databázy dostane administrátor e-mail. Následne je možné 

pomocou procesu staticizácie tieto dáta z registra exportovať do rôznych formátov pomocou 

XSLT transformácie. Po začatí procesu môže byť zavretý prehliadač – nemá to vplyv na 

proces. Systém bude užívateľa informovať e-mailom ako náhle proces skončí. Keďže vždy 

môže byť vykonávaný len jeden proces, tak ostatné procesy sa radia do fronty. Systém 

vytvára najprv súbor XML, ktorý obsahuje všetky informácie uložené v databáze 

(štandardný export). Následne z neho pomocou XSLT súborov vytvára rôzne formáty 

súborov. V zložke „custom“ sú všetky súbory vytvorené transformáciou. Tieto súbory môžu 

byť použité na vystavenie pomocou webovej služby. 
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Nástroj môže byť využitý na tvorbu rôznych typov registrov. Pre túto možnosť je nutné 

vytvoriť v databáze potrebné tabuľky a stĺpce, do ktorých sa budú ukladať záznamy. Je 

možné využiť skripty, ktoré sú priložené k nástroju a upraviť ich podľa potreby. Následne 

je nutné upraviť aj CSV súbory, ktoré budú obsahovať vkladané položky pre register. Aby 

bolo možné exportovať položky z registra je potrebné, aby boli upravené aj XSLT súbory, 

ktoré vytvoria požadovaný formát výstupu z registra. 

Je dôležité venovať pozornosť správnemu nastaveniu parametrov v súboroch (či už 

výstupné formáty, jazykové mutácie, adresárové cesty, alebo prístupové údaje pre pripojenie 

do databázy), pretože každá chyba má za následok nesprávne fungovanie, alebo celkovú 

nefunkčnosť nástroja. Väčšinou nastával problém s prístupom do databázy, keď bol 

nastavovaný zlý port. Dôležité je tiež pri importe dodržať štruktúru súboru CSV a správne 

vyplniť polia, ktoré sú povinné pre danú procedúru. Chyby môžu nastať napríklad aj pri 

vykonávaní procedúr - operácia editáce (clarification) hlásila chybu pri pokuse editovať 

položku, ktorá sa nevyskytovala v databáze (nebola pridaná procedúrou addition). 

Pre potreby vytvorenia funkčného registra, ktorý bude harmonizovaný so smernicou 

INSPIRE je nutné vykonať určité procesy. V prvom rade bolo nutné statickú formu Katalógu 

objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny (KO KEZ IMK) 

trasformovať na UML model Katalógu tried prvkov (KTP). Následne bolo nutné vytvoriť 

mapovanie prvkov z KTP na INSPIRE model, z čoho vznikol UML model 

mapovania/harmonizácie. Taktiež bolo nutné vytvoriť prostredníctvom mapovacích tabuliek 

mapovanie atribútov týchto prvkov. Tvorba týchto dvoch výstupov bola pre SAŽP dôležitou, 

pretože budú slúžiť pre schvaľovanie harmonizovaných prvkov od príslušných ogranizácií, 

ktoré s jednotlivými skupinami prvkov pracujú, ale aj ako základ pre doplnenie pri 

aktualizácií INSPIRE modelu. Po tejto dlhodobej fáze schvaľovania a dopĺňania bude 

vytvorený úplný harmonizovaný model, z ktorého bude nutné vytvoriť register. Na tento 

účel bude využitý nástroj Re3gistry (výber bol určený testovaním), ktorý umožňuje správu 

a údržbu registra. Keďže tento nástroj pracuje so súbormi CSV bude nutné vytvoriť z 

úplného harmonizovaného modelu CSV súbory podľa konvencií, s ktorými nástroj dokáže 

pracovať. Ako bolo uvedené, testovanie bolo dôležité z dôvodu možnosti skutočného 

využitia v SAŽP. Pracovalo sa s testovacími dátami. Z dôvodu, že nástroj po správnom 

nastavení umožňoval import a správu položiek v databáze a následne z nich produkoval 
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potrebné výstupy, ktoré možno využiť, bolo v SAŽP po konzultáciách rozhodnuté, že jeho 

prostredníctvom bude ešte pred harmonizovaným registrom vytvorený systém registrov 

ENIPI (Obr. 29) [20], ktorý pozostáva z pôvodného neharmonizovaného KTP a vznikal v 

SAŽP vytvorením potrebných CSV z KTP. Po tomto kroku sa súbory importovali do 

databázy pomocou nástroja, odkiaľ sa exportovali do požadovaného formátu, pri ktorom sa 

generujú aj súbory pre celkový vzhľad, ktoré možno upraviť podľa požiadaviek. Následne 

bol vytvorený a vystavený na web systém registrov ENIPI. Nevýhodou nástroja Re3gistry a 

riešenia, ktoré je s ním spojené je, že vždy po úprave položiek v databáze je nutné generovať 

a vystaviť obsah znovu. Zjednodušená schéma celého procesu je uvedená nižšie (Obr. 30). 

 

Obr. 29: Príklad implementácie Re3gistry 
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Obr. 30: Schéma procesu tvorby registrov 
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5 ZÁVER 

Práca poskytuje pohľad na časť implementácie INSPIRE na Slovensku. Implementácia 

INSPIRE prináša nové možnosti využívania priestorových údajov. Zásadným krokom je 

zavádzanie jednotnej štruktúry dát pre podporu interoperability, ale aj sprístupnenie dát vo 

forme registrov. V práci je popísané poslanie a požiadavky INSPIRE, ale aj momentálna 

situácia na Slovensku. Ďalej je popísaný koncept a model registrov, ich možné využitie, ale 

aj prehľad, v akých krajinách sa registre už využívajú, a aké technologické riešenia sú pri 

nich zavedené. 

V praktickej časti je popísaná príprava a proces harmonizácie katalógu objektov 

krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny so smernicou INSPIRE, 

presnejšie s INSPIRE UML modelom na úrovni prvkov podľa požiadaviek SAŽP, ale aj 

zabezpečenie aktualizácie INSPIRE modelu pripojeného k prostrediu Enterprise Architect. 

Model UML mapovania bol vytvorený v úvodnej verzii, pretože v súčasnosti ešte nie je 

INSPIRE UML model úplne dokončený. Tento popísaný proces slúži ako odporúčanie pre 

aktualizáciu a úpravu stávajúcej verzie. Následne bolo nutné zharmonizovať (resp. 

namapovať) aj atribúty, čo bolo realizované prostredníctvom mapovacích tabuliek 

dostupných zo stránok INSPIRE (bol vytvorený balík mapovacích tabuliek s mapovaním). 

Okrem možnosti správy modelu UML mapovania, vyhľadávania v modeli, ale v budúcnosti 

aj možnosti exportu do požadovaného formátu je mapovanie prvkov a atribútov tiež 

realizované z dôvodu, že je potrebné zistiť, aký stav priestorových objektov na Slovensku je 

v súčasnosti priblížený k INSPIRE. 

Posledným bodom bolo otestovanie nástroja pre správu registra pre možnosť 

implementácie registra. Popísaný je postup, akým sú pomocou nástroja importované dáta do 

registra, ale aj ich export. Ďalej je popísané nastavenie potrebné k spusteniu nástroja. 

Pomocou nástroja je možné vytvoriť súbory rôznych formátov (xml, json, html, atom, rdf) 

z dát registra, ktoré je možné zverejniť pomocou služby. Nástroj dokáže vytvoriť rôzne typy 

registrov, ale vždy je nutné nastaviť databázu, upraviť XSLT súbory, ktoré sú súčasťou 

balíka nástroja a upraviť aj CSV súbory pre import dát. 
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