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GIS portál -  gis.plzen.eu 



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, poskytování dat) 

 

 prezentace města 
      (součást info stránek města, doprava, konference, atlasy ortofotomap) 

 

 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)   



Důvody vzniku 
 
 

 podmínky: 

  technologie - optika, datový sklad, www klient 

 

  data - data, aplikace, poptávka uživatelů    

 
 důvody: 

  prezentace - GIS, dat, města, součást stránek města 

 

  vše na jednom místě – přehlednost, dostupnost, 

                                                               orientace, jednoduchost 

 

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

 

 

 

   



Databáze   

  SQL server 2005 – Microsoft 

 

  Silný klient – pořizování dat  

    GeoStore - GEOVAP  

    MicroStation - Bentley 

    ArcView, ArcMap - ESRI 

Slabý klient – publikování dat 

      JAVA 

      HTML 

      PDA 

      WMS 

 

          www.geovap.cz 

     Technologie 
 
 



GIS portál - GSHTML 



 

 

 

 

 

 

 

 

Klient GSHTML 

Tematický klient – jednoduchý, HTML 

      - vrstvy podle tématu 

 Vše dostupné       Služby             Životní            Doprava 

                                                       prostředí 

 Územní celky       Turistika 

HTML aplikace jsou určeny 

převážně veřejnosti. 



GSHTML 
 
 



GIS portál – GSWEB, adresy 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vyhledávání adres v Plzni (klient GSHTML) 

 

 

 

Předdefinované mapy (klient GSHTML, GSWEB) 

 

JAVA aplikace jsou určeny  

veřejnosti a uživatelům MMP 

GSWEB, adresy, mapy  

 

 

 

 

Nejrozšířenější klient GSWEB obsahuje kompletní data a propracované 

uživatelské funkce. Je o něco více náročný na uživatelskou obsluhu.  



Vyhledávání adres 
 
 



Předdefinované mapy 
 
 



GSWEB 
 
 



GSWEB 
 
 



GIS portál - aplikace 



 on-line GIS data -  dynamicky generované HTML 

z GIS dat -  prezentace výsledků  

 

 

 

 

     3D model        Povodňový      Zjišťování        Energetický 

                            model města     daň. koef.            generel 

 

 

 

 

       Odpady           Uzavírky        Povodňový      Koncepce 

                                                     model města     protipov. ochrany  

Aplikace 



Uzavírky 
 



Volby 



Energetika 



3D model 



GIS portál - záložky 



Dostupná data, sumáře 



Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu  

 Ekonomický úřad, Technický úřad,  

 Úřad služeb obyvatelstvu, Úřad vnitřních věcí  

Pracovníci městských obvodů 1 – 10  

 Odbor majetkový, výstavby, investic, infrastruktury a životního prostředí  

Příspěvkové organizace města  

 SVS, SIT, UKEP, UKR 

Organizace zřízené městem  

 PMDP a.s., PH a.s., PT a.s., Městská policie 

Další instituce 

 FÚ, kraj, Policie ČR, Vodárna a.s., ZČU, … 

 Veřejnost 

     projektanti, turisté, občané,studenti, firmy,… 

Uživatelé GIS 



Nárůst prohlížení GIS dat 

Počet těchto koncových uživatelů není omezen. 

0 250000 500000 750000 1000000 1250000 1500000

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 2006 2007



Služby GIS 
 
 

 
 Poskytování dat – projektantům, školám, organizacím 

                                              - zlevnění zakázky 

      - pravidla – podmínky, ceníky dat, tisků 

 

 

 Vyjadřování k průběhu optiky – ochrana sítě, projekty  

 

 Přebírání dat pro tvorbu DTM – vyhláška, kolaudace 

 

 

 Rozvoj – konzultace, vývoj aplikací, nová data, výstupy 

 

   



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 

 

přílady: SAP, KDB, SSZ, BMS, stránky města Plzně 
 

 

   



KDB a GSWEB 



Rozvoj GIS portálu 
 
 

Služby, data -  zkvalitnění a rozšíření nabídky  

Nové aplikace - dle požadavků uživatelů (generely, pasporty,..) 

 

Nový portál – vzhled i obsah: 

- Marushka – energetika, bezpečné město, staré mapy, ZOO,…  

- ÚAP – výdejní modul, prezentace jevů  

- WMS - poskytování 

- PMDP – schéma MHD, dispečink 

- turistika, cykloturistika, kultura 

 

- hlubší začlenění do www města 

 

- rychlý přístup – o GIS, dostupná data, ÚAP, vyhledávání 



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 

       poskytování dat pro zakázky města  

    

 Geoaplikace roku – 2001 - 1. Místo  - GIS 

                                                      2004 -  zvláštní cena odborné poroty 



Odkazy 

GIS portál města Plzně 

http://gis.plzen.eu 

 

Magistrát města Plzně 

http://plzen.eu 

 
Děkuji  Vám za  p o z o r n o s t 

e-mail: kucera@sitmp.cz 


