
EurOpen, Mikulov

Současnost a budoucnost 
Mapového portálu města Plzně

http://gis.plzen-city.cz

Stanislav Štangl
Správa GIS, stangl@sitmp.cz
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ



Cíle GIS města Plzně

 služby uživatelům z řad MMP
      (mapový servis, podklady pro rozhodování, pasporty, klienti 
aplikací)

 služby veřejnosti
      (vyhledávání, orientace, podpora akcí, tematizace, sítě)

 prezentace města
      (turistika, konference, součást info stránek, atlasy)

 moderní technologie
      (data rychle k velkému množství uživatelů, jednoduchá správa 
dat, 
         uživatelů, software, jednotné grafické rozhraní)

 vlastní režie – úspora finančních 
prostředků
      (datové modelování, prezentace, parametrizace, přístupy)  



Technologie



Otevřenost řešení, standardy

Použitá technologie GIS města představuje 
otevřené řešení založené na standardech GIS, 
spočívající:

- v otevřeném a dokumentovaném datovém 
modelu GIS realizovavnému ve standardní 
relační databázi

- ve způsobu uložení dat dle standardu Open 
Geospatial Consortia (Simple Features 
Specifications For SQL)

- v publikaci dat dle standardu Open Geospatial 
Consortia (Web Map Service) nyní ISO 19128

- v možnosti integrace se systémy třetích stran na 
datové úrovni, příp. přes zveřejněné funkční 
API

Projekt GIS města Plzně respektuje standardy 
ISVS:

- Shody se standardem ISVS pro náležitosti 
životního cyklu informačního systému.

- Shody se standardem ISVS pro popis 
jednoduchých a složených datových prvků.



1. krok – pořizování dat

GeoStore – silný klient, komunikace s databází
                                 V5 - platforma Bentley (MicroStation, 
GeoOutlook)
                                 V6 – kompletní aplikace od GEOVAP

 
u zdroje dat – pasporty a evidence
                                   jasná zodpovědnost, zjednodušení toků 
dat, 
                                   k dispozici silný klient, samostatnost 
uživatelů

 správa GIS – ostatní data, exporty, importy, metodika, 
smlouvy
                                   datové modelování, 
prodej/nákup/poskytování dat

  



GeoStore – silný klient
MicroStation pro pořizování a aktualizaci dat;  GS Průzkumník – 

„okno“ do databáze



2. krok – prezentace (distribuce) 
dat

=>  GIS portál

 prezentace – GIS, dat, města, odkaz z info stránek 
města

 vše na jednom místě – přehlednost, dostupnost,
                                                          snadná orientace, 
jednoduchost

 vše o GIS – stránky o GIS, dostupná data, odkazy, 
kontakty

 klienti, aplikace – není je nutno hledat, každá má 
vlastní adresu,
                                             ale zde jsou všechny najednou
                                        – dynamicky generované z GIS 
databáze
                                        – využívající GIS dat, zpracované nad 
GIS daty



GIS portál:  gis.plzen-
city.cz



Představení vlastního GIS 
portálu

Hlavní částí portálu jsou odkazy na konkrétní aplikace 
rozdělené do tří  skupin. První řada je v podstatě nejtenčí 
klient (GSHTML), který  je zaměřen na určitý obor, 
téma. 

     Turistika            Služby             Životní            
Doprava
                                                       prostředí

 Územní celky           
Sítě

HTML aplikace jsou 
určeny převážně 

veřejnosti.



Ve druhé skupině  je zatím nejrozšířenější klient 
GSWEB, který obsahuje téměř kompletní data  a 
propracované uživatelské funkce. Je o něco více 
náročný na uživatelskou obsluhu. 

JAVA aplikace jsou určeny 
veřejnosti a uživatelům 

MMP

Uvolněná data pro 
veřejnost

Kompletní data pro MMP

Předdefinované mapy

Představení vlastního GIS 
portálu



Třetí samostatnou skupinu tvoří  specifické APLIKACE, které 
buď přímo využívají on-line GIS  dat (dynamicky generované 
HTML) nebo je využily ke zpracování a zde jsou prezentovány 
výsledky.  Odkazy přístupné pouze uživatelům MMP (nutné 
přihlášení) jsou označeny klíčem.

     3D model        Povodňový      Zjišťování        
Energetický
                            model města     daň. koef.            
generel

       Odpady           Uzavírky        Povodňový      
Koncepce
                                                     model města     
protipov. ochrany 

Představení vlastního GIS 
portálu



Nedílnou součástí stránek je sada ZÁLOŽEK. První 
obsahuje odkazy na stránky o GIS, o dostupných datech a 
jejich poskytování a jednoduché mapy.  Dále zde jsou 
odkazy na příbuzné stránky, spolupracující firmy či 
užitečné věci. Nechybí sekce download pro stažení 
potřebných doplňků a samozřejmostí jsou kontakty.
INFORMACE O GIS  |  ODKAZY  |  DOWNLOAD  |  
KONTAKTY 

Stránky o GIS
Dostupná data
Okolí města
Příjezd do města
Příjezd do centra
Legendy k mapám

Plzeňská kraj
Nahlížení do KN
Dálkový přístup do 
KN
Geovap, Bentley,
Geometra, DHI, atd.
ZČU - Geomatika
Staré mapy
Mapy na Atlas.cz 
Mapy na Quick.cz

Formuláře
Java VM
Kvalitní tisk z 
GSWeb
Terra Explorer

Představení vlastního GIS 
portálu



Rozvoj GIS portálu

Jak budou přibývat nové aplikace a data, bude rozšiřován  
GIS portál.
 

Portál by měl být rozcestníkem na cestě za 
geoinformacemi. 
 

V potaz budou brány připomínky a požadavky uživatelů. 
 

Za velice důležité považujeme šíření povědomí o GIS města 
mezi uživatele, proto se budeme snažit portál propagovat 
nejen prostřednictvím www stránek, ale též tiskovin a 
publikací města. 
 

Vzhled portálu bude měněn podle aktuálních trendů.
 

Správa a úprava www stránek portálu je realizována 
vlastními silami.



   

Internetové stránky o GIS 
města

Dostupnost 
geoinformací

Popis použitého systému
  včetně uvedení výhod
  aktuality
  ukázky používaných aplikací
  používaná technologie
  další rozvoj

Priority
  zájmové oblasti řešené v GIS 

města

Historie GIS
   výroční zprávy  

Služby 
  poskytované Správou GIS



Prezentační a publikační 
činnost

Dostupnost 
geoinformací

Aktuality na www 
stránkách

  týkají se rozvoje systému
  zpřístupnění nových vrstev

Informování veřejnosti
  Radniční listy
  Zpravodaje městských částí
  Odkazy na GIS z oficiálních 

www stránek města
 Atlas Ortofotomap 2004 a 1998
  - doprovodné články o GIS 

města

Pracovní jednání
  se skupinami uživatelů 

(tematicky)
  se správci inženýrských sítí



    

Přehled dostupných dat v GIS

Slouží pro informování
Digitální data k dispozici
  pro studie, diplomové práce, 
  projektanty, geodety, apod.

Zájem využít externí 
výstupy

  začlenění do GIS města 

Seznam grafických 
vrstev

  Zpracovávané území
  Stav zpracování 
  Stav Aktualizace 
  Autor dat 
  Pro veřejnost



Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu 
Ekonomický úřad, Technický úřad, 
Úřad služeb obyvatelstvu, Úřad vnitřních věcí 

Pracovníci městských obvodů 1 – 10 
Odbor majetkový, výstavby a životního prostředí 

Příspěvkové organizace města 
Správa informačních technologií města Plzně, Správa 
infrastruktury města Plzně, Správa veřejného statku města 
Plzně, 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Útvar investic města 
Plzně 

Organizace zřízené městem 
Plzeňský Holding, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky a.s.,  
Plzeňská teplárenská a.s., Městská policie

Další instituce
Finanční úřad v Plzni, Krajský úřad Plz. kraje, Policie ČR, 
Vodárna a.s.,  Katastrální prac. Plzeň-město, Západočeská 
univerzita, a veřejnost

Hlavní uživatele GIS



Uživatelé se 
specializovaným SW

Pro pořizování a aktualizaci dat jsou 
pracoviště organizací města 
vybavena specializovaným GIS SW 
  - MicroStation SE, J, v8; klient SQL Server
  - klient GeoStore, GS Průzkumník, Pocket 
PC
  - ArcView, ArcGIS, CUBE, SSZ (+Dendro)

ORGANIZACE 
MĚSTA

2003 2006

MMP (všechny 
odbory)

9 8

UKRMP 11 11

SIMP 1 1

SITMP 6 6

SVS – TE 6 8

SVS – KDI 9 13

SVS – KOM 1 1

PH a.s. 1 1

PDT a.s. 1 -Koncoví uživatelé

Využívají data prostřednictvím 
běžného webového prohlížeče a 
aplikace GSWeb. 
  - GSWeb jako grafický klient aplikací KDB 
*
  - GSWeb z ostatních aplikací, www 
stránek
  - GSWeb, provozovaný samostatně

Počet uživatelů se specializovaným GIS SW

Počet uživatelů a organizačních 
složek MMP s aplikacemi KDB.           
uživatelé |   složky
EOS – nastav. 
přístupů

1956 8

REN Reg. 
Nemovitostí

352 56

ENO Evid. Nem. 
Objektů

312 52

STŘ  Stavební řízení 66 12

RPP* Reg. Pronaj. 
Ploch

23 7

* Data jsou též přístupná i samostatně v GSWeb.* Komplexní Datová Báze je součástí Informačního systému města Plzně

Hlavní uživatele GIS



Nárůst prohlížení GIS dat

Počet těchto koncových uživatelů není omezen.

0 200000 400000 600000 800000 1000000

Počet dotazů na data

Magistrát města Plzně

Příspěvkové organizace

Spoluúčast města, a.s.

Úřady městkých obvodů

Ostatní, veřejnost

Využívání aplikace GSWeb

2001 2002 2003 2004 2005



Přehled vybraných dostupných 
dat

Doprava – ulice, uliční graf, posypy, dopravní značení, 
cyklogenerel, 
objekty, uzavírky, MHD, IDP, koleje, nehodovost

Katastrální mapa – adresní body, budovy, tematizace 
ploch, čas. řez

Letecké snímky – čb 1945, barevné: 1996, 2001, 2002, 
2004, 2005 

Přehledy – klady listů, generalizovaný podklad, vodstvo, 
lesy, louky

Podzemí – chodby, studny, zasažené území

Technická mapa – povrchová situace, sítě (optika, plyn, 
elektro, voda, kanál, teplo, veř. osvětlení), 
geodetické body, MIOS

Územní celky – KÚ, MO, UO, ČO, ZSJ, SO, obce, rozšířená 
působnost

Územní plán – 2003, projekty, Borská pole, dálnice

Životní prostředí – zeleň, mapování krajiny, zátopy, 
radon, suroviny,
rekreace, skládky, ochrana ovzduší, ochrana 
přírody, VKP

Ostatní – památky, archeologie, rezervace, místopis, daně, 
odpady

                     energetika, služby, NZZ, veřejná prostranství, 
web kamery

Rastry – kat. mapa (PK, KN), RZM ČR 1:10000, 25000, plán 
města, kraje



Pravidla poskytování dat z GIS 
města

V březnu 2004 byla schválena Pravidla pro 
poskytování výstupů z datových souborů GIS 
města Plzně, která definují jednotný postup při 
poskytování GIS dat. Tato pravidla obsahují 
podmínky pro poskytování výstupů:

• organizacím města (článek 4)
• třetí osobě v souvislosti s plněním zakázky 

pro město (článek 5)
• pro orgány veřejné správy a organizace 

jimi zřízené (článek 6)
• pro školy (článek 7)
• pro správce inženýrských sítí (článek 8)
• ostatním právnickým a fyzickým osobám 

(článek 9)

Součástí Pravidel je:
• Ceník výstupů z datových souborů GIS 

města
• Žádost o data
• Nevýhradní licenční smlouva 
• Předávací protokol



Počet výdejů GIS dat 
externím 
subjektům: 
57 v roce 2003
88 v roce 2004

       87 v roce 2005
58 v roce 2006, do 
21.9.

Všechny dokumenty 
jsou k dispozici ve 
formátu PDF nebo DOC 
na internetové adrese: 
http://gis.plzen-
city.cz/ogis/ v oddíle: 
Služby Správy GIS > 
Pravidla pro 
poskytování výstupů.

Pravidla poskytování dat z GIS 
města



DTMMP (dig. technická mapa 
Plzně)

Mapa povrchové situace 
(město)
podmínka ke kolaudač. 
řízení
  Zaměření skutečného provedení 
stavby                 
  digitální podoba; 3. třída přesnosti; 
  S-JTSK; Bpv

Sítě (správci)
dvoustranné 
smlouvy   o 
spolupráci (05/2002)
  2x ročně data; 
  zaměření pro povrch. 
situaci

Etapy pořizování DTMMP
1. Sběr dostupných dat na městě a u správců sítí
2. Pořizování povrchové situace (resymbolizace 
dat do GS)
3. Vyčištění zakázek - 2005 (zbezešvení mapy) – 
nyní s O2
4. Doměřování uličních čar, vnitroblokůSoučasný stav:
odhad 30% území , hlavně uliční čáry
Mapa povrch. situace obsahuje: 205.000  geodet. bodů 
(2003),570.000 (2006)



DTMMP (přebírání a předávání 
dat)

V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, 
dochází k předávání digitálních podkladů geodetům 
nebo investorům. 

Celkem bylo předáno do r. 2006:  61 podkladů

Geodetická zaměření jsou postupně zpracovávána a 
začleňována do DTMMP. 

Aktuální stav je možno vidět v aplikaci GSWeb pod 
vrstvou Technická mapa > Povrchová situace.

Za rok 2005:
bylo zpracováno 664 

zakázek 
čítající přibližně 15700 

grafických prvků 
povrchové situace
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Rozvoj optické sítě MisNet a 
PilsNet

Optická síť MisNet a PilsNet zajišťuje datové propojení 
jednotlivých budov MMP, úřadů městských obvodů a 
příspěvkových organizací města Plzně (např. Plzeňské městské 
dopravní podniky, Plzeňský holding, Městská policie, některé 
základní školy). 

Dále síť propojuje objekty spravované Krajským úřadem 
Plzeňského kraje, Západočeskou univerzitu, Lékařskou fakultu 
UK, dále objekty Plzeňské distribuce tepla, Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Fakultní nemocnice Plzeň a dalších institucí. 

Datové propojení objektů Magistrátu usnadňuje komunikaci 
(elektronická pošta, internet, intranet), umožňuje využívat 
síťové aplikace a celkově pracovat v síti (např. databázové 
ekonomické a grafické úlohy) 

Rok 199
5

200
0

200
2

200
4

200
5

200
6Počet objektů 

připojených v síti
7 51 70 84 108 119



Rozvoj optické sítě MisNet a 
PilsNet

Dole je polohopisný 
přehled rozvoje tras 
optické sítě 
v posledních třech 
letech. 

Červeně je zobrazena 
vždy nová část 
realizovaná 
v uvedeném roce.

Délka optické sítě v km optických kabelů
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Rozvoj GIS města Plzně 

Integrace jiných informačních systémů do GIS
Integrace GIS jako grafického klienta do jiných aplikací

Zejména zde patří:
Spolupráce se správci inženýrských sítí
Spolupráce s krajským úřadem
Tvorba dalších generelů a pasportů
Návaznost na Metainformační systém
Propojení GIS s ekonomickým systémem 
SAP R/3
Propojení GIS s Komplexní datovou bází 
města
GSHTML klient – veřejnost, turistika
Mobilní GIS – iPAQ s GPS

Podrobné informace o průběhu rozvoje v daném roce jsou 
obsaženy ve výročních zprávách GIS umístěných na 
internetové adrese: http://gis.plzen-city.cz/ogis/ v oddíle: 
GIS na MMP



UKÁZKY APLIKACÍ

GIS portál města Plzně

Geografický informační systém 
města Plzně

Další ukázky jsou k dispozici na internetové adrese: http://gis.plzen-
city.cz/ogis/  

v oddíle: GIS aplikace > Ukázky aplikací



GIS portál:  gis.plzen-
city.cz



Praktické ukázky aplikací GIS
GSHTML klient – ukázka záplavových zón nad leteckým snímkem



GIS portál:  gis.plzen-
city.cz



Praktické ukázky aplikací GIS
GSWeb JAVA klient – v rozbalovacím menu lze zvolit předdefinovaný 
lokalizační dotaz 



Praktické ukázky aplikací GIS
GSWeb JAVA klient - k objektu v mapě lze připojit dokument (obrázek, 
text, video) 



Praktické ukázky aplikací GIS
GSWeb JAVA klient - časový řez katastrální mapy s tematizací již 
zaniklých objektů



Praktické ukázky aplikací GIS
GSWeb JAVA klient – propojení s Nahlížením do katastru nemovitostí 
(ČUZK) 



GIS portál:  gis.plzen-
city.cz



Praktické ukázky aplikací GIS
3D model města – zpracován z GIS dat, ukázka budov s texturami 

3DproMRI.avi


Praktické ukázky aplikací GIS
3D model města – 9. Turistická olympiáda IVV 2005 



Praktické ukázky aplikací GIS
Povodňový model – HTML prezentace  využívající GIS dat města



Praktické ukázky aplikací GIS
Povodňový model – mapová část záplavových čar Q100



Praktické ukázky aplikací GIS
Odpadové hospodářství – WWW stránky o odpadech napojené na GIS



Praktické ukázky integrace 
GIS
Do internetových stránek města – Uzavírky komunikací  
Dynamicky generovaný obsah přímo z databáze GIS



                         Mobilní 
GIS

  PocketGS 
   - export dat do PDA, editace v 
terénu,
    synchronizace s databází, využití 
GPS

   - on-line v budoucnu dle požadavku

   - SVS – dopravní značení, evidence 
stromů



Integrace

MMP – existuje řada aplikací, které se pojí na 
grafického klienta
                                                               

GIS klienti – jednotný a univerzální grafický klient na 
MMP,
                                lokalizace v grafice, zpětné volání 
aplikace 

Pasporty, registry, html stránky, 
databáze

příklady: SAP R/3, KDB, SSZ, BMS, info stránky 
města  



Praktické ukázky integrace GIS
Nasazení aplikace GSWeb jako grafického klienta jiných aplikací: 
Správa sídelní zeleně



Praktické ukázky integrace 
GIS
Aplikace GSWeb jako univerzální grafické prostředí pro Komplexní 
datovou bázi
Evidence nemovitých objektů – pozemky města svěřené jednotlivým 
organizacím



Služby správy GIS

 Město Plzeň – údržba, aktualizace dat, portálu, 
konzultace,

          získávání dat, datové modelování, 
metodika, 

          tisk, přípravy podkladů, rozvoj, nové 
aplikace

  Veřejnost – tisk, poskytování dat (na základě 
pravidel),
                                prezentace, publikační činnost, 
konzultace



Úspěchy

 Město Plzeň – hojné využití, součást rutinní 
práce
                                       „bez GIS už to nejde“
                                        GIS v povědomí uživatelů – 
mají představu

 Veřejnost – využíváno, kladné ohlasy, atlasy
                                 správci inženýrských sítí - mají 
zájem o data

 Geoaplikace roku – 2001 - 1. místo
                                                  2004 -  zvláštní cena 
odborné poroty



Rozvoj GIS

-  zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb
-  další aplikace dle požadavků uživatelů (generely, 
pasporty,..)
-  rozvoj spolupráce s krajským úřadem, IZS
-  WMS služby jako prostředek k propojení dat -  
zobrazit cizí data,
   poskytnout naše prostřednictvím GSHTML, GSWEB
-  prezentace pro veřejnost – tematizované stránky 
(doprava,  
   turistika, služby,...)
-  samostatné off-line aplikace využívající GIS –    
   export na CD (info kanceláře), notebook (povodně)
-  nová data, aktualizace aplikací, nové funkce, 
sledováni trendů
-  DTM – doměření, sítě správců
-  další rozvoj mobilního GIS – on-line



Odkazy

GIS portál města 
Plzně
http://gis.plzen-

city.cz

Magistrát města Plzně
http://info.plzen-

city.cz
Děkuji  Vám za  p o z o r n o s t

e-mail: stangl@sitmp.cz


