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Proč jednotný výměnný formát pro DTM

… trendy GIS



O projektu výměnného formátu DTM

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

▪ Výzkumný projekt v gesci MV (dohled PVPI a RVTN)

▪ Realizovány z programu BETA2 ve spolupráci s TA ČR

Strategický rámec

▪ Akční plán GeoInfoStrategie (O67)

▪ Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (O 1.04)

▪ Strategie implementace INSPIRE

▪ Digitální strategie krajů



Historický vývoj JVF DTM

▪ Výměnný formát XML DTM DMVS (NVF XML)

- Iniciativa krajů ČR

Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Zlínský 
kraj, Hlavní město Praha (IPR), Statutární město Brno (později)

▪ Hlavní cíle

- Formát geodetických zakázek

- Formát pro integraci okolních IS

- Jednotný formát pro sdílení dat DMVS

- Rozšiřitelný formát, v první fázi zaměřený na data DTM



Využití JVF DTM

Platforma pro DTM ČR



Verze JVF DTM 1.4 pro projekt DTM ČR

▪ Aktuálně připravovaná verze pro DTM ČR

▪ Verze 1.4 bude součástí vyhlášky DTM

▪ Obsahuje vybrané typy objektů TI, DI a ZPS



Charakteristika JVF DTM verze 1.4

▪ Formát založený na značkovacím jazyku XML, otevřený formát

▪ Standard pro sdílení dat (mezi VS, správci TI, DI apod.)

▪ Umožňuje předávání dat ÚAP

▪ Standard pro jednotné pořizování geodetických měření

▪ Dokumentace přístupná na Portálu JVF DTM

(ontologický katalog, katalog DM, popis syntaxe,…)





Datový obsah DTM - kraj

▪ Analogické objekty jako JVF DTM

▪ Editoři – vyhláška DTM

▪ Evidence editorů DTM (centrální jednotka)

▪ Jak se ZPS, TI a DI aktualizují?



Aktualizace TI

▪ Data TI předávají do DTM jejich vlastníci, správci nebo provozovatelé

▪ Předávání probíhá centrálně (jednotné místo), zapracování dat na kraji 

▪ Pokud nejsou údaje úplné => Zjednodušený způsob vedení dat

▪ Záměr je předávat data ve formátu JVF DTM (v provozní fázi DTM)

▪ Správce TI vymezuje a předává tzv. „OBLAST PŮSOBNOSTI“

- Vymezení území své působnosti

- Upřesňuje rozsah pro „Vyjadřování k existenci sítí“

▪ Domovní instalace

- Část vedení sítě na soukromém pozemku



Aktualizace TI

Domovní instalace sítí TI

▪ Správce TI většinou ve svých
datech nevede

▪ Zapracovává kraj

▪ Využívá se geodetické měření



Aktualizace DI

▪ Analogické jako u dat TI

▪ Předávání probíhá centrálně (jednotné místo), zapracování dat na kraji 

▪ Data DI předávají do DTM jejich vlastníci, správci nebo provozovatelé 
(SŽDC, ŘSD, správci vleček,…)

▪ Jedná se zejm. o data pro potřeby ÚAP

▪ Záměr je předávat data ve formátu JVF DTM (v provozní fázi)

▪ „Vymezená oblast pro aktualizaci“

- Území, ve kterém správu všech dat přebírá za kraj jiný subjekt

- Data jsou předávána v JVF DTM

- Využívat budou např.: SŽDC, ŘSD



▪ Podklady pro aktualizaci

- GP DTM (geodetický podklady pro vedení DTM)

- GDSPS (geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby)

▪ Data se předávají v JVF DTM

▪ Předávání podkladů na centrální místo (jednotně)

▪ Zapracovávání dat zajišťuje kraj průběžně

▪ Správu dat je možné delegovat – „Vymezená oblast pro aktualizaci“

Aktualizace ZPS



„Vymezená oblast pro aktualizaci“

▪ Delegování správy dat v určitém území

▪ Území, ve kterém správu dat ZPS přebírá za kraj jiný subjekt

▪ Data jsou předávána v JVF DTM

▪ Využívat budou správci DI:   SŽDC, ŘSD

▪ Využívat mohou města s DTM

▪ Podmínkou je synchronizace dat s krajem při využití JVF DTM

Aktualizace ZPS



Principy aktualizace ZPS

▪ Vycházejí z principů stávajících DTM krajů

▪ Data GDSPS a GP DTM budou obsahovat

- Aktualizační data ve struktuře JVF DTM

- Ostatní náležitosti GDSPS a GP DTM

▪ Aktualizační data připravuje GEODET

- Vytváří konstrukční prvky plošných objektů (hranice, definiční body)

- Vytváří další bodové a liniové objekty

- Řeší topologické návaznosti

- Určuje neaktuální prvky podle skutečnosti (objekty ke smazání)

- Vytváří data typu INSERT, DELETE, UPDATE



Metody aktualizace dat ZPS

Aktualizační data v JVF DTM

▪ Změnová aktualizační data

- Připravuje geodet, který řeší návaznosti

- Vysoká efektivita při zapracovávání dat (automatizace)

▪ Stavová data

- Pouze data s příznakem INSERT

- Návaznosti řeší operátor (kraj nebo pověřený správce skladu)

- Vysoká míra „ruční“ práce



Správa vazeb na Evidenci staveb

▪ Evidence staveb (ES) … vazba na DSŘ

▪ Vazba mezi ES a objekty DTM se
spravuje v rámci DTM

▪ Vazba na ES se řeší při aktualizaci dat 



Shrnutí

▪ JVF DTM je platforma pro DTM ČR

▪ Data TI a DI předávají do DTM vlastnící, správci nebo provozovatelé

▪ Data ZPS zapracovává kraj, správu části dat ZPS je možné delegovat

▪ Změnová aktualizační data = efektivní zapracovávání dat (automatizace)

▪ S aktualizací dat v DTM bude řešena vazba na Evidenci staveb

▪ JVF DTM umožní jednotný způsob pořizování dat DTM na území ČR


