
 

 

 

Magistrát města Brna 

Historicky první GIS Day na MMB v Brně se z důvodu povinného školení zaměstnanců magistrátu operativně 

přesunul z původně plánovaného termínu 21. 11. na úterý 26. 11. 2013. Přesto se nakonec sešlo více jak 

padesát účastníků z odborů i městských částí. Akce probíhala na dvou různých místech současně, tak aby co 

nejlépe vyhověla časovým i místním požadavkům účastníků. 

 

Po krátkém přivítání přišel na řadu stěžejní bod programu – živé ukázky práce v aplikacích běžících nad 

digitální mapou města Brna, které si připravili sami zaměstnanci odborů. K vidění tak byl rozhodovací postup 

při tvorbě biokoridoru, řešení problému při kolizi mezi svěřením nemovitého majetku a přidělením jeho 

správce s vyhledáním takového majetku v mapě nebo také postup při vyjadřování se ke stavebním záměrům 

ve vybraném území a další praktické ukázky, kdy zaměstnanci odborů MMB využívají GIS aktivně ke své 

každodenní práci. 

  



Zařazena byla i ukázka mapových aplikací a zajímavých projektů od společnosti T-Mapy, která se stala 

partnerem pořádaného GIS day. Jako dodavatel řešení v oblasti GIS na MMB, byli zástupci T-Map 

k dispozici po celou dobu konání akce pro případné dotazy či podněty ze strany účastníků.  

Další ukázky byly dílem realizačního týmu z OMI, který krátce promluvil o datových sadách, které jsou 

součástí magistrátní geodatabáze a jsou tudíž použity v mapových aplikacích, o jejich úrovni či 

způsobech tvorby a aktualizaci. V rámci geodatabáze byla připravena i ukázka 3D dat používaných na 

magistrátě města Brna. 

 

Součástí přednáškového bloku byl i doprovodný program. K dispozici byl diskusní koutek, tematická 

literatura a časopisy, vystavena byla mapová díla i atlasy, které mají zaměstnanci MMB k dispozici. 

Shlédnout se dala videa s průletem 3D modelem historické zástavby města Brna nebo mobilní 

aplikace inventarizace sběrných míst tříděného odpadu kterou si přítomní prohlédli na přiloženém 

tabletu. Účastníci GIS day měli též možnost zábavnou formou se seznámit s některými odbornými 

pojmy z oblasti GIS a vyhrát ceny věnované společností ESRI a společností T-Mapy. Bohužel se 

ukázalo, že dopoledne vyčleněné na takto rozsáhlý program je dosti málo. Většina účastníků neměla 

možnost v daném čase věnovat pozornost všem prezentovaným tématům. 

Celkově byla však akce hodnocena pozitivně, o čemž svědčí i zpětná vazba od jednotlivých účastníků. 

Proto doufáme, že se sejdeme opět příští rok na GIS day 2014. 
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