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Jiří Roubínek 

 

jiri.roubinek@cenia.cz 



O projektu eENVplus  
 

Už jste na tomto plénu párkrát slyšeli. Přesto připomenu  

hlavní myšlenku:  
 “lépe využít existující 

infrastrukturu a zvýšit její 
použitelnost a využívanost “ 

Jde tedy trochu o to, vystoupit z dnešního běhu, kdy se stále rodí jeden projekt za druhým – stejně rychle jako se 

projekty objevují se, ale mnohdy zapomíná na jejich výsledky. V projektu eENV plus 

nebudujeme žádný další úžasný systém, 

 

 ale naším cílem je v mnoha již existujících přidat další 

hodnotu jejich propojením a 
 

zlepšit tak dostupnost dat o 
životním prostředí. 

 
 



Konsorcium 
Tento koncept činí projekt možná na první pohled trochu  

nepřehledným a roztříštěným.  

Spolupracuje na něm velké množství subjektů.  
 

Všichni bychom se asi nedomluvili 

 - a hlavě to ani nepotřebujeme!  
 

Pracuje se v menších týmech na jednotlivých subprojektech. 
Vzniká tak množství pilotních aplikací a scénářů  

 



Pilotní aplikace 
 

• Implementation of a SEIS for air quality data, pilots in Belgium and Italy 
• Providing INSPIRE-compliant access to utility services: the case of sewage 

networks in Flanders, pilot in Belgium 

• CSspire – Everyday life issues connected 
to Environmental aspects in Czech Republic and 

Slovakia, cross-border pilot 

• Natural Areas INSPIRE Compliance Toolbox, pilot in France 
• Forest Fire Management, pilot in Greece 

• Window on the Protected Areas – Mobile Conservation Map in Hungary and 
Slovakia, cross-border pilot 

• INSPIRE Geoportal – Nature conservation data in Iceland, pilot in Iceland 
• Geological Map Harmonization in Italy and Slovenia, cross-border pilot 

• Urban Landuse Planning: INSPIRE’d land use planning Indicators to monitor 
good urban planning practices 

 

http://www.eenvplus.eu/project/pilots/ 



Interoperabilita, harmonizace, … 
Společnými zaklínadly všech jsou interoperabilita, 
otevřenost,      harmonizace a další moderní slova 

– prostě Inspire :o).  

 



CZ-SK projekt 
(Tzv. CS pilot – českoslovenští piloti jsou přece ve světě dobře známí jsme na ně hrdí :o) 

CENIA pracuje na společném projektu se SAŽP. 

 Jde o přeshraniční pilotní aplikaci  

 

sloužící občanům a institucím při řešení životních 
situací souvisejících s životním prostředím.  

Aplikace je postavená na georeportech, které zde už byly dříve prezentovány. 

Podmínkou fungování aplikace na nadnárodní úrovni je harmonizace dat  

 



Harmonizace dat 
České i slovenské datové sady jsme harmonizovali v souladu s INSPIRE pravidly.  

Rádi bychom tady upozornily na nástroj  

HALE –HUMBOLDT Alignment Editor.  

V něm je možné takovou harmonizaci relativně snadno zvládnout. 

 Jde o nástroj, který byl vytvořen v projektu HUMBOLDT 

(http://www.esdi-humboldt.eu) 

 a je volně k dispozici nám všem. 

Nástroji HALE se budeme věnovat zítra v rámci Workshopu  

Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus, 

 tak se přijďte podívat. Jste srdečně zváni. 

 

http://www.esdi-humboldt.eu/
http://www.esdi-humboldt.eu/
http://www.esdi-humboldt.eu/


Více o harmonizaci a HALE  

v rámci workshopu zítra dopoledne. 

 



eLearningová platforma 
 

Mnohé se můžete dozvědět a naučit také díky dalšímu výstupu projektu.  

Kterým jsou trainingové moduly tvořící e-learningový kurz.  

Najdete ji na stránkách projektu 

http://www.eenvplus.eu/project/eenvplus-training/ 
 

  Po registraci tam můžete trénovat a trénovat až se z vás stanou experti na 
implementaci INSPIRE. 

 Kurz eENVplus je včleněn do širší e-learningové platformy 

http://www.gisig.eu/platform společnosti GISIG, v níž najdete i další kurzy. 

 



eLearningová platforma 
 

 



eLearningová platforma 
 

V rámci eENV kurzu jsou tyto moduly: 

- Basics of INSPIRE Data Specifications 
- Basics of INSPIRE Network Services 

- Example of Data Transformation 
- Good Practices for Environmental Management 

- Introduction to INSPIRE 
- Metadata and Data validation for INSPIRE 

- Procedures for Data and Metadata Harmonization 
- Towards the ICT implementation of SEIS 

- Water Directives 



Projekt je 

financován 

Evropskou komisí 

v rámci CIP-ICT-

PSP Pilot A grant 

No. 325232  

Závěr  
Závěr projektu nás čeká až už příští rok.  

Tak teď nebudu dělat ukvapené závěry. 

A jen stručně shrnu: 

- eENVplus vychází z předchozích evropských 
aktivit 

- zahrnuje řadu pilotních aplikací a scénářů 

- v nich je často třeba harmonizace dat 

- vytvářena je také e-learningová platforma 



 

 

www.eenvplus.eu 
 

 

 

 

 jiri.roubinek@cenia.cz 

Děkuji za pozornost      

 



 


