CROSS-DATA

Ein Projekt hilft, Grenzen zu überwinden

CROSS-DATA

Projekt pomáhající překonávat hranice

Die sächsischen und tschechischen Akteure der Raumplanung
wollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Die Mitarbeiter der
Behörden bzw. Verbände der Regionalplanung und Experten für
Geoinformationssysteme entwickelten deshalb im Rahmen des EUProjektes CROSS-DATA ein gemeinsames internetgestütztes
Rauminformationssystem. Grundlegender technischer Teil ist ein
speziell entwickeltes Geoportal. Dieses enthält Kartendarstellungen, Suchfunktionen, von Raumplanern vorbereitete
Kartengalerien sowie den Datenkatalog. Es ermöglicht den
internetgestützten Austausch von Informationen und Links zu
Plandokumenten. Ein Glossar wichtiger raumplanerischer Begriffe
ergänzt das Portal.

Saští a čeští aktéři územního plánování chtějí v budoucnu těsněji
spolupracovat. Pracovníci úřadů či sdružení regionálního
plánování a experti geoinformačních systémů proto vyvinuli
v rámci projektu EU CROSS-DATA společný územní informační
systém opírající se o internet. Základní technickou součástí je
speciálně vyvinutý geoportál. Obsahuje zobrazení map,
vyhledávání, galerie map připravené projektanty a katalog dat.
Umožňuje výměnu informací a odkazů k plánům na bázi internetu.
Portál doplňuje glosář důležitých pojmů z oblasti územního
plánování.

Als wesentliches fachlich abgestimmtes Ergebnis des Projektes
enthält der Datenkatalog notwendige Geodaten für die
Darstellung und Interpretation raumplanerischer Themen.
Folgende Punkte sind dabei hervorzuheben:
•
die Daten, die die Raumplaner für wichtig erachten,
wurden möglichst grenzüberschreitend ausgewählt,
beschrieben und dargestellt
•
die Angabe der Vergleichbarkeit zu den Daten hilft, die
grenzübergreifende Datenbasis einzuschätzen
•
die Beschreibung der Daten erfolgt zweisprachig in
Deutsch und Tschechisch
•
die Symbolisierung ist Bestandteil des Datenkatalogs und
spiegelt die jeweilige nationale Sicht wider.

Jako podstatný odborně koordinovaný výsledek projektu obsahuje
katalog dat potřebná geografická data pro popis a interpretaci
témat územního plánování. Přitom je třeba zdůraznit tyto body:
•
data, která projektanti považují za důležitá, byla vybrána,
popsána a zobrazena pokud možno jako přeshraniční
•
uvedení srovnatelnosti dat pomáhá posoudit přshraniční
databázi
•
popis dat je proveden dvojjazyčně v němčině a češtině
•
symbolizace je součástí katalogu dat a odráží národní
hledisko.

Ziel dieser Broschüre ist es, die Legendensymbole systematisch
darzustellen und damit die Arbeit mit den Karten zu unterstützen.
Um die Auswahl der anzuzeigenden Daten zu erleichtern, wird in
der vorliegenden Broschüre auf folgende Punkte näher
eingegangen:
•
der grundsätzliche Aufbau des Datenkatalogs
•
die methodische Interpretation der Vergleichbarkeit von
Daten
•
die Anzeige der Daten im Kartenfenster
•
die Anwendung dieser Broschüre.

Cílem této brožury je zobrazit symboly legendy systematicky a tím
napomoci práci s mapami. K usnadnění výběru zobrazovaných dat
se tato brožura podrobněji zabývá těmito body:
•
základní struktura katalogu dat
•
metodická interpretace srovnatelnosti dat
•
zobrazení dat v mapovém okně
•
použití této brožury.

Zum grundsätzlichen Aufbau des Datenkatalogs
Der Datenkatalog enthält eine Vielzahl von Informationen. Fast 400
verschiedene Datensätze wurden von den Partnern
zusammengetragen, die in raumplanerischen Dokumenten direkt
verwendet werden bzw. als Grundlage zur Beurteilung
raumplanerischer Sachverhalte dienen.
Folgende Inhalte bzw. Funktionen bietet der Datenkatalog:
1.
ausgewählte und strukturierte Inhalte nach
• Themengruppe (1)
• Thema (2)
• Detailthema (3)
• Attribut (4)
2.
Eigenschaften der Attribute
• Datenformat (Raster-/Vektordaten) (5)
• Geometrietyp (Punkt-, Linien-, Flächengeometrie) (6)
• Datenquelle (Geobasisdaten, Fachdaten, Raumplanerische
Ausweisungen) (7)
• Datenstatus (Bestand, Planung) (8)
3.
Beschreibung der Daten
• Definition
• rechtlicher Grundlage
• Ausweisungskriterien und
• Zweck (11) - nur für tschechische Inhalte
4.
länderspezifischer Code (9)
5.
Vergleichbarkeit des jeweiligen Attributes mit dem Attribut
der anderen Seite in einem separaten Fenster (10)
6.
Anzeige des Symbols, das in der Karte verwendet wird
7.
zweisprachige Darstellung des Datenkatalog-Inhaltes (auf
der Startseite) durch Umschalten des Portals mittels des
Flaggensymbols

K základní struktuře katalogu dat
Katalog dat obsahuje značné množství informací. Partneři
shromáždili téměř 400 různých datových záznamů, které se přímo
použijí v dokumentech územního plánování či budou sloužit jako
základ k posuzování otázek územního plánování.

Katalog dat poskytuje tato témata či funkce:
1.
vybraná a strukturovaná témata podle
• tematické skupiny (1)
• tématu (2)
• tématu v podrobném členění (3)
• atributu (4)
2.
vlastnosti atributů
• formát dat (rastrová/vektorová data) (5)
• typ geometrie (bodová, liniová, plošná geometrie (6)
• zdroj dat (základní geografická data, odborná data, vymezení
územních plánů) (7)
• stav dat (stav, plánování) (8)
3.
popis dat
• definice
• právní základ
• kritéria vymezení a
• účel (11) – pouze pro česká témata
4.
kód specifický pro daný stát (9)
5.
srovnatelnost příslušného atributu s atributem druhé
strany ve zvláštním okně (10)
6.
zobrazení symbolu, který se použije na mapě
7.
dvoujazyčný popis obsahu katalogu dat (na úvodní
stránce) přepnutím portálu pomocí symbolu vlajky)

(9)
(8)
(1)

(5)
(6)

(2)

(7)
(3)
(4)

(10)

(11)

Es sind Themen enthalten, die aus Sicht der Akteure der
Raumplanung für die Erstellung von Planungsdokumenten als
besonders wichtig eingeschätzt, durch die Regionalplaner selbst
erstellt werden oder in den planerischen Prozess einzubeziehen
sind

Jsou zde obsažena témata, která jsou z pohledu aktérů územního
plánování obzvláště důležitá pro vypracování dokumentů
plánování, vypracovávají je regionální projektanti sami nebo je
nutno je zahrnout do procesu plánování.

Zur methodischen Interpretation der Vergleichbarkeit von
Daten (Attributen)
Da die Regionalplanung beiderseits der Grenze sehr
unterschiedlich organisiert ist, führt dies zwangsläufig auch zu
einer Reihe von Unterschieden der inhaltlichen Gewichtung und
Datenbereitstellung. Daraus ergibt sich die Einführung einer
Vergleichbarkeitsanzeige, die in Form der Ampelfarben Rot, Gelb
und Grün die Vergleichbarkeit der Ausweisungen einschätzt.
Die Projektpartner sind stets bemüht, die möglichst am besten
vergleichbaren Daten in das Portal einzubinden.

K metodické interpretaci srovnatelnosti dat (atributy)
Jelikož je regionální plánování na obou stranách hranic velmi
rozdílně organizováno, vede to nutně k řadě rozdílů v závažnosti
témat a poskytování dat. Z toho vyplývá zavedení zobrazení
srovnatelnosti, které hodnotí formou barev semaforu červené, žluté
a zelené srovnatelnost vymezení.
Projektanti neustále usilují o to, aby pro portál použili co možná
nejlépe srovnatelná data.

Rot
Gelb
Grün

= nicht vergleichbar/ungleich
= teilweise vergleichbar/ähnlich
= vergleichbar/gleich

Červená
= nesrovnatelné/žádná shoda na druhé straně
Žlutá = částečně srovnatelné/podobné
Zelená = srovnatelné/stejné

Im Kartenfenster werden diese Ampelfarben ebenfalls
Dargestellt und sind als farbige Fahnen vor den Einträgen
in den Themencontainern sichtbar.
V mapovém okně se tyto barvy semaforu rovněž
zobrazují a jsou viditelné jako barevné vlaječky před zápisy
v tematických kontejnerech.

Zur Anzeige der Daten im Kartenfenster

K zobrazení dat v mapovém okně

Das Portal CROSS-DATA ist zweisprachig angelegt. Die Absicht der
Projektpartner war es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, die
Daten in ihrer gewohnten länderspezifischen Art und Weise in
Kartenzeichen umgesetzt anzuzeigen und in ihrer Landessprache
in der Legende zu beschriften.

Portál CROSS-DATA je dvojjazyčný. Záměrem partnerů projektu
bylo poskytnout uživatelům možnost zobrazit data značkami map
obvyklým způsobem pro danou zemi a popsat je v legendě
jazykem dané země.

Bei gleichem Geometrietyp gilt:

Při stejném typu geometrie platí:

Für die Darstellung von ähnlichen und gleichen Inhalten des
Datenkataloges bedeutet dies, dass tschechische Nutzer die in
Tschechien üblichen Symbole sowohl für tschechische als auch
deutsche Inhalte der Karte verwenden. Die Beschriftung der
Symbole erfolgt auf Tschechisch. Deutsche Nutzer sehen die in
Sachsen abgestimmten deutschen Symbole für die deutschen und
tschechischen Inhalte der Karte. Die Legendenbeschriftung erfolgt
auf Deutsch.

Pro zobrazení podobných a stejných témat datového katalogu
to znamená, že čeští uživatelé budou používat symboly obvyklé
v České republice jak pro česká tak i pro německá témata mapy.
Popis symbolů bude v češtině. Němečtí uživatelé uvidí německé
symboly odsouhlasené v Sasku pro německá a česká témata mapy.
Popis legendy bude v němčině.

Für die Inhalte, die es nur in Tschechien bzw. Sachsen gibt
(ungleiche Inhalte des Datenkataloges), wird das Symbol
benutzt, das der jeweiligen Herkunftsseite entspricht.

Code DE

Code CZ

Übereinstimmung
Shoda

U_33_2a

A54_1a

1

U_36_1a

Z410_1a

2

A66_1a

3

U_30_1

Schema
schéma

3

Symbol / Symbol
DE

CZ

Pro témata, která jsou pouze v České republice či v Sasku (nestejná
témata datového katalogu), se použije symbol, který odpovídá
straně původu.

Darstellung im Portal / Náhled na portálu
Sachsen /Sasko

Tschechien / ČR

Portalansicht Sachsen (Schema)
Náhled portálu Sasko (schéma)

Portalansicht Tschechien (Schema)
Náhled portálu ČR (schéma)

Bei unterschiedlichen Geometrietypen gilt:
Es gibt Daten, bei denen auf einer Seite der Grenze ein
Geometrietyp existiert, auf der anderen Seite der Grenze jedoch
zwei Geometrietypen die Information wiedergeben. So kann eine
Flächeninformation in Tschechien zum Beispiel in Deutschland
sowohl als Punkt als auch als Fläche dargestellt sein. In einem
solchen Fall wird das Flächensymbol auf der deutschen Seite dem
tschechischen Nutzer mit dem entsprechenden tschechischen
Symbol angezeigt; das Punktsymbol behält seine landesspezifische
deutsche Ausprägung.

Při rozdílném typu geometrie platí:
Jsou data, u kterých existuje na jedné straně hranic jeden typ
geometrie, na druhé straně však informaci reprodukují dva typy
geometrie. Tak lze plošnou informaci v ČR zobrazit v Německu
například jako bod nebo jako plochu. V takovém případě se zobrazí
českému uživateli plošný symbol na německé straně příslušným
českým symbolem, symbol bodu si ponechá svoje typické německé
vyjádření.

Zur Anwendung dieser Broschüre

K použití této brožury

Diese Broschüre ist sowohl für deutsche als auch tschechische
Nutzer gedacht. Sie enthält die mit Stand Mai 2013 vereinbarten
Symbole für die Darstellung der Attribute im Kartenfenster. Durch
die spezielle Faltung können die Symbole der tschechischen
Kartendarstellung denen der deutschen direkt gegenübergestellt
werden.
Die beiden grundlegenden Gliederungstypen für die Auswahl der
Geodaten, die das Portal bietet, werden in einer einheitlichen Form
kombiniert:
• die Themen der Themenübersicht (A) und
• die länderspezifischen Themenbäume (B).

Tato brožura je určena jak pro německé tak i pro české uživatele.
Obsahuje symboly pro zobrazení atributů v mapovém okně
ujednané v květnu 2013. Díky speciálnímu skládání lze symboly
českého zobrazení mapy přímo porovnat s německými.
Oba základní typy členění pro výběr geografických dat, která portál
poskytuje, se kombinují jednotnou formou:
• témata přehledu témat (A) a
• tematické stromy dle zemí (B)

Die Vorderseiten des Anhangs enthalten die deutschen, die
Rückseiten die tschechischen Inhalte des Datenkataloges, wie sie in
der in den jeweiligen Themencontainern (A) der Themenübersicht
angezeigt werden. Neben dem Namen der anklickbaren
Information (Attribut) in der Themenübersicht ist die
Vergleichbarkeit der Attribute angegeben.
Werden die tschechischen Inhalte nach hinten gefaltet, können die
Symbole in ihrer Darstellung mit deutschen Beschriftungen direkt
verglichen werden. Werden die deutschen Inhalte nach hinten
gefaltet, können die Symbole in ihrer Darstellung mit
tschechischen Beschriftungen betrachtet werden.

Přední stránky přílohy obsahují německá témata katalogu dat,
zadní stránky česká témata tak, jak se zobrazují v příslušných
tematických kontejnerech (A) přehledu témat. Kromě názvu
informace (atributu) v přehledu témat, na který lze kliknout, je zde
uvedena srovnatelnost atributů.
Když se česká témata přehnou dozadu, lze zobrazení symbolů
přímo porovnat s německými popisky. Když se německá témata
přehnou dozadu, lze zobrazení symbolů porovnat s českými
popisky.

Aufgeklappte Seite des Anhangs (deutsch, Ausschnitt)

Rozevřená stránka přílohy (německy, výřez)

(A)

(B)

(A)

Aufgeklappte Seite des Anhangs (tschechisch, Ausschnitt)

(A)

Rozevřená stránka přílohy (česky, výřez)
(B)

Složka / podsložka v tematickém stromu (CZ)

(A)

Gefaltete Darstellung (deutsche Seite, Ausschnitt)

Složené zobrazení (česká stránka, výřez)

Im Mittelteil der Seiten ist die Einbindung der Information im
deutschen bzw. tschechischen Themenbaum (B)angegeben. Die
Themenbäume sind entsprechend der sehr unterschiedlichen
Systematik der planerisch relevanten Daten an die Bedürfnisse des
jeweiligen Landes angepasst. Beim Hinzufügen von Themen über
den Themenbaum in das Kartenbild kann so die Position der
Information im Themenbaum besser bestimmt werden.
Gleichzeitig wird der länderspezifische Code des Symbols
angegeben.

Ve střední části stránek je uvedeno začlenění informace
v německém či českém tematickém stromě (B). Tematické stromy
jsou z důvodu velmi rozdílné systematiky dat relevantních pro
plánování přizpůsobeny potřebám dané země. Při připojení témat
prostřednictvím tematického stromu do obrázkové mapy tak lze
lépe určit pozici informace v tematickém stromu. Současně se
uvádí kód symbolu typický pro danou zemi.

Mittelteil (deutsche Seite)
Střední část (německá strana)

Mittelteil (tschechische Seite)
Střední část (česká strana)

Hinweis:

Upozornění:

Diese Broschüre dokumentiert den Arbeitsstand des Projektes zum
Ende der Projektlaufzeit (Mai 2013). Da die Daten ergänzt bzw.
fortgeschrieben werden können, kann es zu Änderungen in den
Inhalten der Themencontainer und der Vergleichbarkeiten
kommen. Auch ist die Änderung von Symbolen im Laufe der Arbeit
mit den Daten nicht ausgeschlossen. Die Partner bemühen sich um
eine zeitnahe Aktualisierung der Broschüre.

Tato brožura dokumentuje pracovní stav projektu na konci doby
projektu (květen 2013). Jelikož lze data doplňovat či aktualizovat,
může docházet ke změnám v tématech tematických kontejnerů a
srovnatelností. Rovněž není vyloučena změna symbolů v průběhu
práce s daty. Partneři budou usilovat o rychlou aktualizaci brožury.

Die Internetseite des Projektes CROSS-DATA finden Sie unter:
www.cross-data.eu

Internetové stránky projektu CROSS-DATA naleznete na adrese:
www.cross-data.eu
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