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ČESKÝ LIVING LAB – WIRELESSINFO –
Podpora rozhodovacích procesů ve veřejné správě.
Růst informačních technologií pracujících s prostorovými daty se dynamicky rozvíjí, zejména v poslední době.
Tento jev je způsoben digitalizací původních dat, lepší dostupností územních prostorových informací (např.
satelitní snímky) a také moderní technickou infrastrukturou, která umožňuje přenos stále se zvětšujícího
objemu dat. Přestože vývoj jde kupředu, tyto metody jsou i nadále na relativně nízké úrovni. Tato skutečnost
je způsobena roztříštěností dostupných datových zdrojů. Je obtížné využívat společně data z různých zdrojů a vytvářet z nich nové informace. Kvůli nekompatibilním zdrojovým datům a složité aktualizaci dat (přenos dat musí být vykonán opět po každé aktualizaci) jsou data komplikovaně přenášena. Prostorová data
jsou velmi důležitá pro rozhodovací procesy v občanských i veřejných službách. Mapy a ortofota jsou nezbytnou součástí územního rozhodování. Pro běžnou práci na úřadech jsou stále upřednostňována analogová
data, přestože většina prostorových dat je poskytována nebo aktualizována v digitální podobě. Příčiny jsou
dvě. První je nedostatek zkušeností s geodaty (složité GIS sw), druhá je nesourodost forem zdrojů geodat,
která mohla být vytvářena v rozdílných systémech, v různých tvarech, rozdíly by mohly být v technologii,
přesnosti a kvalitě. Následná práce s různými druhy geodat je pro úředníky vyčerpávající, proto ve své práci
upřednostňují jednodušší řešení – papírovou mapu.
Český Living Lab je proto zaměřen na výzkum a vývoj

se rychleji a efektivněji přizpůsobovat novým technologiím

nových technologií pro získávání a sdílení prvotních geo-

a požadavkům a stala se základem jednotek, které nazývá-

grafických dat. Tyto technologie jsou založeny na využívá-

me Living Lab (LL).
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ti geografických dat a územního plánování. Se společností Wirelessinfo spolupracuje celá řada veřejných, vědeckých,

Český Living Lab (CLL) vznikl na základě zkušeností nezis-

ale i soukromých i státních institucí a společně tak vytvářejí

kové společnosti Wirelessinfo se sídlem v Litovli (Olomouc-

síť českého Living Labu. Zástupci z těchto organizací pracují

ký kraj), která na principech LL funguje od svého založení

na nezávislých projektech se společným cílem vytvořit nové

v roce 2003. Wirelessinfo se podílí na řešení výzkumných

nástroje v rozhodovacích procesech pro usnadnění práce

projektů v rámci EU (AMI4FOR, AMI@Netfood, MIL-Q-QC-

koncovým uživatelům.

TOOL), především na výzkumu, vývoji, testování a zavádění
nových technologických řešení spojených s použitím prosto-

Mezi partnery CLL jsou např. společnosti Help Service Remo-

rových dat v internetových/intranetových sítích. Hlavní náplní

te Senzing s.r.o., Help forest s.r.o., Ageris s.r.o., kraj Vysoči-

práce společnosti Wirelessinfo je implementace vyspělé bez-

na, město Chotěboř, Forest Management Instituce (UHÚL),

drátové komunikace prostřednictvím multimediálních systémů

Cenia, Masarykova univerzita, město Šumperk a Olomoucký

a servisu pro venkovské aplikace a také zpřístupnění elek-

kraj (obr.1).

tronických informací z různých zdrojů, především v oblas-

ní otevřených komunikačních standardů OGC, které umožňují propojování vzdálených dat na externích serverech

LL je otevřené pružné prostředí, které je zaměřeno na roz-

(kde jsou data vytvářena nebo aktualizována) a respektují

voj mobilních technologií a založeno na principu vzájem-

směrnice INSPIRE. Tato skutečnost přináší možnost získává-

né spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými a vzdělávací-

ní a výměny dat mezi systémy, které mají implementovány

mi institucemi, informovanými pracovníky z různých oblastí

stejnou funkčnost a normy. Hlavní důraz je soustředěn na

a koncovými uživateli. Zástupci koncových uživatelů definují

možnost sdílení informací využitím webových služeb a při-

své požadavky a po celou dobu testování, výzkumu a vývo-

pojením do míst vzniku dat. Cílem navrhovaných řešení je

je nových technologií se mohou na inovačním postupu aktiv-

podpora distribuovaných datových zdrojů a zpřístupnění

ně podílet, přispívat k jeho rozvoji a ovlivňovat jeho koneč-

dat pro ostatní uživatele.

nou podobu. Tato aktivní tvořivá spolupráce je základem pro
moderní partnerství mezi výzkumným a testovacím centrem LL
a koncovými uživateli nových technologií.

1. ÚVOD
LL Evropy je síť evropských center, podniků a obyvatel, která
Jak se zrychluje tempo doby, tak také narůstají individuální

směřuje k ekonomickému růstu jednotlivých regionů a zapojuje

požadavky obyvatel k řešení problémů každodenního živo-

do své činnosti další evropská města a oblasti. Hlavním cílem je

ta. Největší nárůst zaznamenávají informační technologie.

rozvoj mobilních technologií. Od července do října 2006 bylo

Po celé Evropě začala vznikat centra, která měla schopnost

Evropskou komisí uznáno v první vlně 19 evropských LL.
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2.1. ÚLOHY ŘEŠENÉ V RÁMCI českého Living Labu –

Jednotlivá témata Living Lab budou řešena v rámci projektu

2. 2 ČINNOST ČESKÉHO LIVING LABU

2. 4 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ŘEŠENÉ V CLL

Soukromými společnostmi nebo státními institucemi jsou

Technologická část Living Labu vychází především z potřeb

dle 6. rámcového programu. Jeho cílem je zavedení prin-

Úlohy řešené v rámci CLL je možné rozdělit do několika téma-

poskytována data potřebná pro řízení. V současné době

současných i budoucích uživatelů. Přitom není dogmaticky

cipu „kooperativního pracovního prostředí“, který by měl

tických skupin.

mohou být data poskytována uživateli fyzicky jako nezá-

stanovena žádna platforma v možnostech využívat pouze

být klíčem rozvoje méně rozvinutých venkovských oblas-

Collaboration@Rural (C@R). Jedná se o integrovaný projekt

WIRELESSINFO

vislé datové soubory se všemi problémy, jako je duplika-

Open Source prostředky nebo pouze komerční produkty,

tí, zpřístupnění elektronických informací pro tyto oblasti,

1. Nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, které jsou

ce dat, nadměrnost, otázka vlastnických práv, kompatibi-

stejně jako není pevně stanovena platforma Windows x

s myšlenkou zachování udržitelného rozvoje pomocí tech-

zaměřeny na oblast územního plánování, především při

lita. Výměna informací bývá velmi složitá, drahá a hlavně

Linux apod. Použití jednotlivých softwarových prostředků

nologického výzkumu, a překonávání současných bariér ve

zpracování a prezentaci územně analytických podkla-

pomalá. Hlavní ideovým cílem Living Labu je sdílení prosto-

je odvislé především od potřeb uživatelů, jejich požadav-

venkovských oblastech a vytváření lepší kvality života.

dů, dále na vyhledávání vstupních informací pro multikri-

rových informací navzájem a jejich prezentace veřejnosti

ků na nové služby a náročnosti prací pokrývajících tyto

teriální rozhodování – podpora metadatových systémů

co nejsrozumitelnější a nejjednodušší cestou pomocí webo-

požadavky. Hlavní důraz je kladen na otevřenost systémů

dle standardu ISO 19115, na vzájemnou spolupráci a sdí-

vých služeb tak, že data zůstávají uložena v místě svého

z hlediska možnosti jejich komunikace se systémy jinými,

lení informací mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy,

vzniku nebo aktualizace.

tzn. především na standardizované komunikační rozhra-

ZDROJE

projektanty a poskytovateli dat a prezentaci rozvojových

ní. Z technologických celků, které je možné již v součas-

1. Collaboration@Work The 2005 Report on new working

záměrů veřejnosti.

né době využít pro podporu rozhodovacích procesů ve

environments and practices, DG INFSO, Brussels, Octo-

2. 3 VÝVOJOVÉ KROKY NOVÉ KONCEPCE CLL
2. Podpora kontrolních mechanismů pro čerpání dotací

veřejné správě, je možné uvést např. metadatový systém
a katalog, webové nástroje pro správu a publikaci pro-

ber 2005
2. D3.1DESIGN OF FORESTRY KNOWLEDGE AND PRE-

v lesnictví (EAFRD), která se soustřeďuje na Evropský

Systém je vybudován na nejlepších zkušenostech z předcho-

storových dat, senzorové sítě a mobilní zařízení a v nepo-

CISION FARMING MANAGEMENT SYSTEM, Report from

zemědělský fond pro rozvoj venkova, vyhledávání cílo-

zích projektů o informačních technologiích. Celý systém rozho-

slední řadě také e-learningové systémy pro zvyšování

Ami4for project, Litovel, August 2006

vých míst pro udělení dotace, on-line monitoring podmí-

dovacích procesů můžeme rozdělit na následující bloky:

obecného povědomí o činnosti a jednotlivých úkolech stát-

nek pro udělení dotace, podpora vlastníků lesa a farmá-

• vyhledávání příchozích informací potřebných pro multikrite-

ní i veřejné správy.

řů při žádostech o dotace, kontrola žádostí a následné
splnění dotace.

senzorových sítí, on-line monitoring, řízení týmu v terénu dispečerem, podpora vzájemné komunikace v teré-

4. http://www.naturnet.org/
3. ZÁVĚR

cí na společném pracovním prostoru;

5. http://www.ami4for.org/
6. http://www.c-rural.org/

a upotřebení rozhodovacích
• modelování různých scénářů při využití GIS a DST kombina-

recommendations for the NaturNet-Redime system, NaturNet Redime report, Praha, September 2005

riální rozhodovací procesy, popis a přípravu metadat;
• počáteční virtuální brainstorming pro využití všech zúčastněných a rozhodovacích podporovacích nástrojů pro přípravu

3. V oblasti Risk managementu se předpokládá vytváření

3. D2.1 Report on the elaborated service standards and

V oblasti správy prostorových dat budou řešeny především požadavky na nahrazení fyzického předávání pro-

Milan Kudela

nu. Potenciálním využitím může být předcházení požá-

• vzájemná diskuse pro potvrzení platnosti rozdílných scé-

storových dat službami, které umožňují přístup ke vzdále-

odbor informačních technologií

rů, sledování vozidel, např. s nebezpečným nákladem,

nářů a modelů pro odsouhlasení vzájemně přijatelných

ně uloženým informacím. Předpokládá se využití webových

Krajský úřad Olomouckého kraje

řešení;

služeb založených na standardech OGC, a to především

nebo vzájemná komunikace v rámci integrovaného
záchranného systému.

• ukončení a představení plánu.

Web Map Service (WMS), Web Features Service (WFS),

4. Informační nástroje o životním prostředí a udržitelném

Využití otevřené architektury služeb (OSA - Open Servi-

Hlavní myšlenkou je umožnit uložení dat v místech jejich

Web Processing Service (WPS), ale samozřejmě i dalších.
rozvoji jsou zaměřeny na vytváření a implementaci e-

ce Architecture) hraje významnou roli v podpoře interope-

vzniku či aktualizace, popř. pouze u institucí zodpověd-

learningové platformy pro prezentaci politiky udržitel-

rability mezi jednotlivými stupni veřejné správy a sdílení

ných za jejich údržbu. Použitím webových služeb je možné

ného rozvoje, na nástroje podporující hodnocení vlivu

informací vázaných k rozhodovacím procesům s ostatními

dosáhnout jednoduššího přístupu k aktuálním datům a ome-

jednotlivých aktivit na životní prostředí, na využití inter-

(nestátními) organizacemi. Tato prostorová architektura je

zit redundanci dat, stejně jako riziko jejich zkreslení.

netových e-learningových prostředků, včetně multimédií,

v současné době aplikována v pilotních regionech, kde jsou

GIS, webových služeb a jejich integrace do jednotné

testovány možnosti sdílení prostorových informací a znalos-

platformy.

tí nejen v administrativě, ale také mezi veřejnou a soukromou sférou.

st r.

4 0 / 41

