
Datová, informační a znalostní báze vytvořená společností 4ct, která díky své struktuře 
dokáže s inputem expertů na jednotlivé aspekty rozvoje vyhodnocovat a srovnávat stávající 
stav a případné scénáře v jednotných, srovnatelných parametrech a tím neustále poskytovat 
účastníkům procesu přehlednou matici pro rozhodování v interaktivní formě.

Primární úvaha nad rozvojem celého města z hlediska budoucího vývoje obyvatel, obytných 
nároků, prostorových kapacit a objemů. Závěry výstupu umožní lépe predikovat rozvoj města, 
konzultovat s ním jeho budoucí vývoj a nastavit základní meze růstu sídla. Tento výstup je důležitý 
z hlediska míry vlivu rozvojové strategie města vzhledem k vlastnické struktuře klíčových lokalit.

Jakýkoli významnější rozvoj by neměl být realizován formou individuálních projektů. 4ct poskytuje 
koherentní strategii pro dlouhodobý rozvoj, založené na datech o území jejich komplexní analytice 
a dlouholeté zkušenosti s developmentem měst. Veškeré scénáře jsou dynamicky bilancovány a 
ekonomicky vyhodnocovány.

Matice vzájemných vztahů M:M (many-to-many relationship) mezi indikátory (zpravidla 
kvantifikovatelnými daty) a příslušnými parametry (tématy urbánní analýzy). Je zde 
implementována i klasifikace parametrů (hierarchie, váha, hodnocení, komentář...) a klasifikace 
indikátorů (statistická metoda, zdroje, vnější napojení...). Indikátory jsou indexovány i příslušností 
k ÚAP.

Rozhraní pro zobrazení, srovnání a základní bilanci dat o městě v mapovém portálu. Nástroj 
zahrnuje možnosti projekce ve 2D a 3D (v závislosti na charakteru zobrazovaných informací), 
filtrování dle lokace a atributů územních prvků a bilance kvantifikovatelných indikátorů (bilance 
obytné plochy, počty obchodních jednotek atd; v závislosti na dostupných datech a dohodě).

Základní extrakce, posouzení a shrnutí dat a informací konkrétních dohodnutých transformačních 
nebo rozvojových lokalit a majetku v nižší míře detailu a širším záběru kontextu města. Screening 
je rozdělen na jednotlivá témata, karty, které se vyjadřují k odděleným vlastnostem a aspektům 
lokalit dle dostupných dat.

Interaktivní 3D model města zobrazuje indikátory ve vazbě na příslušné parametry ve struktuře a 
čase. Uživatel volí míru detailu informace od makro pohledu na celé sídlo až na detail jednotlivých 
prvků. Díky dynamickému napojení datových zdrojů a strukturace dat vznikne „digitální dvojče 
města“ v reálném čase s možností exportu ÚAP.
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