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Statutární město Brno (SMB) – územně členěné město

Základní informace 

• Magistrát města Brna

• 29 městských částí

• Městská policie

• 10 obchodních společností s majoritní majetkovou účastí SMB

• 34 příspěvkových organizací zřizovaných SMB

propojeny Metropolitní sítí

snaha o postupné připojování 

k Metropolitní síti



GISMB v rámci Strategie města Brna

Informační strategie jako samostatný dokument 2012 – 2014 a 2015 – 2018

Nově přibývá integrační role a dělba práce mezi MMB a městskými společnostmi

Primární úloha GIS – plnění požadavků odborů MMB a městských částí

Vybrané oblasti ISMB, ve kterých GIS zastává nenahraditelnou roli:

• Zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice (srozumitelná prezentace 

informačních zdrojů)

• Podpora Open Data, Společné sdílení prostředků (poskytování GIS 

datových sad, dělba práce mezi MMB a dalšími subjekty SMB)

• Vytvoření moderního prezentačního portálu města (geoportál jako součást 

webu)

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna
/OMI/Informacni_strategie_2018_2018_web.pdf

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OMI/Informacni_strategie_2018_2018_web.pdf


GISMB a jeho integrační role

Integrace městských firem – strategický cíl 

BKOM 
• Pasport komunikací

• Blokové čištění

• Uzavírky

• Digitální mapa Brna

aplikace Uzavírky
www.brno.cz/uzavirky

http://www.brno.cz/uzavirky


Integrace a spolupráce s dalšími organizacemi města

SAKO - spolupráce při řešení separovaného odpadu v rámci jednotné aplikace

http://gis.brno.cz/ags/Odpady/

http://gis.brno.cz/ags/Odpady


Integrace a spolupráce s dalšími organizacemi města

Veřejná zeleň
• spolupráce na Pasportu zeleně

Technické sítě Brno
• projekt Metropolitní síť 

Správa hřbitovů města Brna
• společná aplikace Hřbitovy

• inventarizace hrobových míst

Muzeum města Brna
• archeologické lokality

• Bombardování Brna

Lesy města Brna
• účast na akci Biomasa

STAREZ
• spolupráce v aplikaci Sportoviště

V přípravě – projekty z oblasti telematiky, územního plánu, KAM, 3D vizualizace

Vyhledání ploch pro biomasu – Lesy města Brna



GISMB open

• Trend otevírání úřadů a zveřejňování informací – srozumitelné a přehledné mapové podklady

• Open Data – data z oblasti GISMB jako první k dispozici v rámci OD

• Úkol – poskytnout veřejnosti maximum informací

• Vytvoření nového webového portálu města Brna – strategický projekt

• Geoportál jako integrální součást webu

• Mapový rozměr všech ostatních součástí webu, GIS vrstva slouží pro názornou prezentaci



Příklad vizualizační interní aplikace

Ochrana přírody



Příklad komplexní interní aplikace

Koordinace 

výkopových prací



Řešení  požadavků MČ

Blokové čištění



Řešení požadavků MČ

Mobiliář

Reklamní zařízení

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzY740JPPAhXE0xoKHV_oB2kQjRwIBw&url=https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/guide/build-your-first-app.htm&bvm=bv.133053837,d.bGs&psig=AFQjCNGWRLyehjXDYaXXYwmmqirrI8rs-w&ust=1474106537543334
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzY740JPPAhXE0xoKHV_oB2kQjRwIBw&url=https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/guide/build-your-first-app.htm&bvm=bv.133053837,d.bGs&psig=AFQjCNGWRLyehjXDYaXXYwmmqirrI8rs-w&ust=1474106537543334


GISMB v číslech

Aplikace – více než 100 aplikací             
tematicky pokrývajících tyto oblasti:

• územní identifikace, adresní systém

• nemovitý majetek, katastr nemovitostí, cenová mapa  

• územní plánování a rozvoj města

• technické sítě a energetika

• životní prostředí

• doprava

• památky a kultura

• zdraví a sociální oblast

• školství

• správa města



GISMB v číslech

Data – cca 260 datových vrstev

Uživatelé: 

v prostředí intranetu cca 1000 uživatelů z MMB a z ÚMČ 

cca 600 uživatelů ze společností s majetkovou účastí města a příspěvkových 

organizací

Počty přístupů – v prostředí intranetu až 10 000 požadavků týdně, u veřejnosti     

v rozmezí 2 až 4 tisíce týdně



Koncept Geoportálu

• nový rozcestník mapových aplikací 

• jednotné místo pro vyhledávání a zpřístupnění dat, služeb i aplikací

• poskytování dat odborné i laické veřejnosti

• prostor pro komunikaci s veřejností

• sekce pro aplikace a služby třetích stran



Inspirace na Esri konferenci v San Diegu

GeoHUB je zatím 

pracovní název…



Co vlastně znamená GeoHUB?



Co vlastně znamená GeoHUB?

Prostě se zatočí…



Co vlastně znamená GeoHUB?

JAKÝ JE ÚČEL ???

KDO BUDOU UŽIVATELÉ ???

NEJVHODNĚJŠÍ TYP VÝSTUPU



Výstupy pro uživatele

APLIKACE

SLUŽBY

MAPY

DATA

REPORTY



Využití georeportů – Rozvojové lokality



Využití Collectoru for ArcGIS

Mapování restauračních zahrádek

Pasport zeleně

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzY740JPPAhXE0xoKHV_oB2kQjRwIBw&url=https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/guide/build-your-first-app.htm&bvm=bv.133053837,d.bGs&psig=AFQjCNGWRLyehjXDYaXXYwmmqirrI8rs-w&ust=1474106537543334
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifzY740JPPAhXE0xoKHV_oB2kQjRwIBw&url=https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/guide/build-your-first-app.htm&bvm=bv.133053837,d.bGs&psig=AFQjCNGWRLyehjXDYaXXYwmmqirrI8rs-w&ust=1474106537543334


Jednoduchá aplikace - Sportoviště

Kam za sportem v Brně? http://gis.brno.cz/public/sport-brno/

http://gis.brno.cz/public/sport-brno


Komplexní aplikace - LesWeb

LesWeb

http://lesweb.brno.cz/

http://gis.brno.cz/public/sport-brno


Spolupráce s externími subjekty

Mapy teplot povrchů

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8poenzJPPAhXGDBoKHazBDX4QjRwIBw&url=http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/czechglobe-centrum-pro-studium-dopadu-globalni-zmeny-klimatu.html&psig=AFQjCNF9whLazHfyDyC0J9JMe9fwJ67qTA&ust=1474105294675692
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8poenzJPPAhXGDBoKHazBDX4QjRwIBw&url=http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/czechglobe-centrum-pro-studium-dopadu-globalni-zmeny-klimatu.html&psig=AFQjCNF9whLazHfyDyC0J9JMe9fwJ67qTA&ust=1474105294675692


Zítra ho spouštíme, ale zatím tam nehledejte žádné velké zázraky…

Spuštění Geoportálu



Současné aktivity v GISMB

Upgrade celého systému

• přechod od starších klientů k novým – Spinbox a                

T-WISTbox

• postupný přechod z Oracle na PostgreSQL

• Upgrade CentOS z verze 5 na verzi 6

Zároveň pracujeme i na :

• revizi všech aplikací 

• vylepšení administrace systému

• vytvoření jednoduché evidence všech 

datových sad



Největší současné priority

GISMB – základ řešení aktuálních městských 

projektů :

• Participativní rozpočet 

• Oblasti placeného stání ve městě

• Mapa mobility

• Připomínkování územního plánu

• Evidence archeologických lokalit 

• …

http://smartcities.ieee.org/about



e-mail: glosova.dana@brno.cz

emmer.jaromir@brno.cz

Děkujeme za pozornost !


