
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD 
Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 

nabízí pracovní pozici  

SPRÁVCE GEOGRAFICKÉ DATABÁZE ZTM5 
v Zeměměřickém odboru Pardubice 

Zeměměřický úřad jako správce státních mapových děl v roce 2019 zahájil produkci Základní 
topografické mapy v měřítku 1 : 5 000 (ZTM 5) s cílem zveřejnit mapy v lednu 2023. V prvním 
čtvrtletí 2022 bude Zeměměřický úřad nabízet pracovní místo po odcházejícím pracovníkovi 
odpovědného za geografickou databázi ZTM 5. 

Náplň práce: 

 správa, rozvoj a optimalizace prostorové databáze (Oracle), 

 periodické stahování dat v určených termínech a jejich příprava pro výrobu, 

 spolupráce na optimalizaci a vývoji technologie tvorby mapy ZTM 5, 

 kontrola úplnosti a správnosti zdrojových, produkčních a finálních dat, 

 zajištění zálohování technologie tvorby ZTM 5, 

 technická a databázová podpora výroby. 

Využívaný software: 

 databáze ZTM 5 – Oracle ve verzi 12.2, 

 vývojové prostředí Oracle – SQL Developer, 

 vývojové prostředí pro programovací jazyk Java – Eclipse, 

 geografický informační systém – ArcGIS Pro. 

Požadované minimální znalosti: 

 administrace DB Oracle, 

 administrace DB pomocí nástrojů ESRI,  

 Oracle Spatial and Graph Developement, 

 programovací jazyk Python, Java, vhodné C#. 

Místo výkonu práce: 

 pracoviště úřadu Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 86 Pardubice 

Nabídka: 

 v roce 2021 zahájení finančně ohodnocené spolupráce dle vzájemné dohody 
na základě časových možností uchazeče, 

 v průběhu roku 2021 zajištění podmínek pro seznámení s databází ZTM 5 a zaškolení 
pro její správu, 

 péče o databázi s dlouhodobou perspektivou rozvoje, 

 zajímavá tvůrčí práce při vývoji unikátní automatizované technologie tvorby map, 

 v prvním čtvrtletí 2022 nabídka pracovního poměru na plný pracovní úvazek, 

 celoživotní rozvoj doplněný odbornými kurzy, 

 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního 
volna, FKSP, příspěvek na stravenky s možností závodního stravování). 
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