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Historie budování digitální mapy na území města Brna

1974 - 1992

postupná tvorba Technické mapy v centru Brna souběžně se ZMVM,                        

na ploše10 katastrálních území v centru města

1993

rozhodnutí o vytvoření jednotného mapového podkladu pro celé území Brna

doplněním měřených dat o vektorovou kresbu map KN – vznik Hybridní mapy

1994

územní plán v digitální podobě v měřítku 1 : 5000 nad jednotným mapovým dílem

1994 – 2000

zpřesnění a doplnění Hybridní mapy, zaměření 400 km uličních prostor pro potřeby 

JMP a BKOM, transformace vektoru map na měřený stav

2000 

v návaznosti na tvorbu DKM oddělení stavu de facto a stavu de jure – vznik 

samostatné části polohopisu s technickým obsahem - Účelové mapy polohopisné 

situace (ÚMPS)

2002 – 2014

zpřesnění ÚMPS z různých měření, od roku 2007 pravidelná průběžná aktualizace 

z DSPS plošně pro celé území města



2002 – 2014



Digitální mapa Brna jako systém



Proč?

• Máte ve Vašem GIS soulad mezi 

tematickými sadami?

• Probíhá aktualizace referenčních  a 

tematických dat současně?



• Soulad
• DTMM

• Pasport zeleně

• Pasport komunikací

• Budov

• …

Proto !



Kudy

• Sada nástrojů 

zajišťující 

soulad mezi 

jednotlivými 

prvky 

začleněných 

vrstev

pomocné 

soubory 

odvozených 

vrstev

Výměnný formát KN

Výměnný formát ZR

DSPS

Geometrické plány

Autorizovaná data 

správců

Doměření 

aktualizace

K&K

ISUI

DTMM

Katastr
nemovitostí

ortofotomapa

….

stavební objekty

plochy PZ

plochy PK

generalizované 

mapy, …



Kudy

• Aplikace pro správu 

datového modelu

• Importní nástroje

• Exportní nástroje

• Typy aktualizací

• Referenční data

• T - Editor



Kudy



Kudy



• T-Editor
• Využití zkušeností CAD i ESRI

Kudy

Aktivní TOC



• T-Editor
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Kudy

Aktivní TOC

Práce s CAD atributy
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• T-Editor
• Využití zkušeností CAD i ESRI

Kudy

Aktivní TOC

Práce s CAD atributy

Práce ve 3D

Kontroly



• Budovy

• Pasport komunikací

• Technické využití území

• DTMM

• Polygony

• DTMM + pomocné linie 

pasportů 

Tvorba pasportních úloh



Tvorba pasportních úloh

Aktualizace 
DTMM

Import 
změn 

Pasportu

Polygonizace
Aktualizace 

Pasportu

Export 
změn 

Pasportu

Jako podkladová vrstva pro pasport Přímo v systému



Produkce odvozených vrstev

Průběžná aktualizace bezešvé databáze

řízení kvality

validace

pravidla
topologické vazby 

homogenní prostředí

triggery

…



Pasport zeleně



Co dál?

• spuštění ostrého provozu DMB (MMB – BKOM – GB-geodezie)

• zapojení pasportu zeleně (MMB – ÚMČ – Veřejná zeleň – BKOM)

• naplnění základních kategorií MTVÚ

• zapojení dalších datových sad



Děkujeme za pozornost

glosova.dana@brno.cz

hrckova.lenka@brno.cz

petr.sebesta@tmapy.cz


