
 

 

Magistrát města Brna 

V roce 2014 se na Magistrátu města Brna (MMB) uskutečnil již druhý ročník propagačně 

vzdělávací akce GIS day. Pořadatelem byl Odbor městské informatiky (Oddělení GIS) 

ve spolupráci s odbornými pracovníky z dalších odborů MMB. I tento ročník měl interní 

charakter, cílem bylo seznámit uživatele z MMB a z Úřadů městských částí (ÚMČ) s novými 

zajímavými aplikacemi, předvést možnosti, které systém poskytuje a oslovit 

i ty pracovníky, kteří zatím v aplikacích GIS nepracují. Z časových a kapacitních důvodů 

byl GIS day uspořádán ve dvou dnech, a to 18. listopadu na pracovišti Kounicova a 20. 

listopadu v budově MMB na Malinovského náměstí. Novinkou letošního ročníku byla 

doprovodná výstava posterů v budově Nové radnice, která účastníky přehlednou formou 

seznámila s vybranými aplikacemi GISMB. Výstavu měli návštěvníci možnost navštívit 

během celého týdne. 

Hlavní program GIS day 2014, tedy 

akce na Malinovského náměstí 

a Kounicově ulici, byl koncipován jako 

kombinace krátkých seminářů 

o aktuální problematice z oblasti GIS 

a diskusních panelů na témata, s nimiž 

přišli sami návštěvníci nebo která 

vyplynula z jednotlivých seminářů. Podobně jako v minulém ročníku, i tentokrát si mohli 

účastníci prohlédnout odbornou literaturu, časopisy, mapová díla, atlasy a další mapové 



výstupy, které jsou na MMB k dispozici. Při tvorbě programu byl důraz kladen na pestrost 

a aktuálnost témat. Účastníci se tak mohli seznámit s majetkovými agendami města, 

novinkami z územního plánování, zajímavými daty z Digitální mapy města Brna, s aplikací 

o příměstských lesích Brna nebo s prací GIS v Muzeu města Brna. Jednotlivé příspěvky 

byly vedeny odborníky na danou problematiku. Přednášky byly čistě v kompetenci 

přednášejících, kteří jejich obsah i formu přizpůsobili jak účelu celé akce, tak i potřebám 

posluchačů. Zatímco někteří z přednášejících popisovali celkový proces tvorby 

prostorových dat a výsledné aplikace, jíní pomocí praktické ukázky představovali práci, 

kterou pomocí GIS vykonávají. Každé z prezentovaných témat tak bylo předvedeno jiným 

způsobem, čímž byly ukázány technologie GIS a prostorová data v široké škále pracovních 

i nepracovních aktivit.     

Bezprostředně po skončení 

prezentací následovaly dotazy 

účastníků. Ve velké míře se v nich 

odrážely konkrétní problémy, 

s nimiž se při své práci potkávají. 

Diskuze se tak stala důležitým 

zdrojem námětů, ale byla významná 

i pro navazování kontaktů. Dostatek prostoru pro výměnu názorů a zkušeností byl 

vytvořen i o přestávkách mezi jednotlivými prezentacemi. Pro zájemce byli k dispozici 

nejen přednášející odborníci, ale i další pracovníci z OMI a firmy T-Mapy, společnosti 

vytvářející GIS pro město Brno. Načerpat náměty pro zpracování  prostorových dat bylo 

možné i na výstavě posterů navazujících na problematiku GIS na MMB. Účastníci, kteří 

měli chuť vyzkoušet si své znalosti geoinformační terminologie nebo zajímavých míst 



v Brně zábavnou formou, se mohli zapojit do soutěže a vyhrát ceny věnované 

společnostmi ESRI, MMB a společností T-Mapy.    

Program GIS day 2014 se koncepčně 

poněkud odlišoval od předcházejícího, 

prvního ročníku. Důraz byl kladen pouze 

na některá vybraná odborná témata 

řešená s pomocí GIS na MMB. Ta byla 

ovšem natolik různorodá, že dokázala 

zaujmout širokou škálu uživatelů z MMB i 

ÚMČ. Ukázalo se, že velkým přínosem byl časový prostor ponechaný pro diskuze. 

Ve zpětné vazbě od jednotlivých účastníků byla akce hodnocena pozitivně a zdá se, že 

získává i své pravidelné účastníky. V příštích letech předpokládáme rozšíření GIS day i pro 

zájemce z řad veřejnosti. 
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