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Úsek správa ISMP – správa GIS
Správa GIS je organiza n

len na do pracoviš dle následujícího schématu.

správce aplikací
GIS, komunikace
s externími správci

provoz úloh GIS
DTMMP

specialista pro
správu a údržbu
GIS, metodika

provoz úloh GIS
aktualizace dat
tiskové výstupy
provoz úloh GIS
aktualizace dat

Centrum pro správu GIS

Geografický informa ní systém (GIS) je sou ástí komplexního Informa ního
systému m sta Plzn (ISMP). Cílem úseku GIS je:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajistit pro uživatele servis ve form poskytování geografických dat v digitální
podob prost ednictvím internetové aplikace GSWeb, GSHTML jako jednotného
grafického prost edí, v n mž jsou data prezentována.
Shromaž ovat data, p ipravovat podklady, soutisky, tvo it pracovní nástroje
a prost edí pro uživatele a reprezentovat m sto.
Správa a podpora provozovaných aplikací
Po izování grafických dat
Aktualizace grafických dat
o (periodické zpracování: katastrální mapa SPI, SGI (z VFK), majetek m sta
(v . mimo Plze ), ísla domovní a orienta ní, uzavírky, da ové koeficienty,
tvorba ploch budov, územní plán apod.)
Tiskové výstupy, obsluha plotteru
Skenování podkad
P edávání výstup z GIS m sta Plzn
o evidence Žádostí, Nevýhradních licen ních smluv a P edávacích protokol
o p íprava dat, exporty, formáty
Digitální technická mapa
o P ebírání ZSPS a vydávání potvrzení
o Zpracování dodaných ZSPS do DTM
o P edávání dat pro tvorbu DTM
o P íprava dat pro pasporty SVSMP
o Vým na dat se správci inženýrských sítí
Optická sí MISNet, PILSNet
o Ov ování pr b hu optiky - vydávání vyjád ení o existenci sd lovacího
vedení
o Zakreslování nových pr b h sít
Metodika GIS
Rozvoj GISu, jednání, konzultace, prezentace
Instalace, podpora uživatel m GIS
Datový model, p ístupy, administrace
Správa licencí provozovaného SW
Správa smluv, nákupy dat, realizace výb rových ízeních
Aktualizace www stránek o GIS, Mapový portál
Integrace GIS (do www m sta)
Metadata o GIS (Dostupná data)
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•
•

Propojování s jinými aplikacemi
Zálohování

Pod t mito snahami se skrývá náro ná údržba a rozvoj rozsáhlého databázového
skladu digitálních dat, které jsou pln v režii SITMP.

1. Rozvoj systému v roce 2006
1.1. Technologická struktura GIS
Sou asnou technologii lze charakterizovat dv ma základními atributy – zpracováním
geografických dat standardní rela ní databázovou technologií a nasazením webových
prost edk pro plošné ší ení a využívání t chto dat.
M stský GIS je vystav n v t ívrstvé architektu e. Základem je uniformní datový sklad
na bázi MS SQL Serveru 2000 pro správu grafické i popisné složky dat. Zde probíhá i
datové modelování a nástroji databáze jsou spravována uživatelská práva a p ístupy k
dat m.
Technologická architektura GIS je tvo ena prost edky firmy GEOVAP, spol. s r.o.
http://www.geostore.cz/

Obr. . 1.

Technologická struktura

1.2. GEOSTORE V6
V roce 2006 nadále pokra oval vývoj a testování systému GEOSTORE V6 (d íve
GSEDIT), který je vlastním uceleným grafickým prost edím firmy GEOVAP. Vzhledem k
tomu, že se tento produkt neustále rozvíjí, byl nasazen pro testování jen na omezeném
po tu pracoviš . St žejním nástrojem pro po izování dat jsou aplikace MicroStation
(GeoOutlook) vybavené nadstavbou GEOSTORE V5. I p es to se ukázala užite nost nové
verze v ad operací a m že být využit na nov vznikajících pracovištích.
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1.3. GSWEB, GSHTML
Z hlediska prohlížení dat na internetu došlo zejména k rozvoji aplikace GSHTML tak,
aby spl ovala požadavky pro nasazení a rozší ení v prost edí webových stránek m sta a
byla využitelná ve vznikajících aplikacích. Jedná se o možnost volat aplikaci r znými
zp soby: 1) jako plný prohlíže se seznamem vrstev nebo 2) jako okno prohlíže e pouze
s ovládáním pohledu nebo 3) zobrazení samotné mapy jako obrázku. Pro pohodlné
využití t chto možností byly navrženy a realizovány funkce (ASP), které umožní tv rci
www stránek samostatn definovat odkaz na mapu, v etn skladby vrstev a umíst ní
vý ezu, a umístit jej na pot ebné místo. Tyto funkce využívají základní definice pro
lokalizace a zobrazování a jsou uloženy a spravovány v databázi. V souvislosti
s používáním GSHTML bylo vy ešeno i zvýrazn ní lokalizovaných objekt .
Aplikace GSWEB z stala i nadále hlavním webovým klientem pro prohlížení GIS dat a
byly implementovány úpravy zajiš ující jeho plnou funk nost vzhledem k rozvíjejícímu se
datovému modelu a technologii. Vzhledem k zániku podpory prost edí JAVA Virtual
Machine od Microsoft byl testován applet nad JAVA v. 1.4. a 1.5 od SUN, v etn instalace
kvalitn jšího tisku (com.neva.Coroutine). P i povolení bezpe nostních nastavení v Internet
Exploreru bylo dosaženo s JAVA SUN stejných výsledk a komfortu pro uživatele jako pro
JAVA VM.
Využívání aplikace GSWEB
Koncoví uživatelé využívají data prost ednictvím b žného webového prohlíže e
a aplikace GSWeb. Jedná se o Magistrát m sta Plzn (MMP), p ísp vkové organizace,
ú ady m stského obvodu ÚMO 1 až ÚMO 10, organizace z ízené m stem, další
organizace a ve ejnost. Po et t chto uživatel není omezen.
Využívání aplikace GSWeb
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Obr. . 2.

Nár st prohlížení GIS dat uživateli
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2. Aplikace
2.1. GIS portál m sta Plzn
GIS portál m sta Plzn je pr vodce mapami, aplikacemi a službami v GIS, který
slouží ke snadné orientaci všem uživatel m. Je k dispozici na adrese http://gis.plzencity.cz nebo je p ístupný z hlavních stránek Informa ního serveru m sta Plzn (pod
odkazem „Mapový portál“). Na jediné adrese zde naleznete:
•

odkazy na aplikace (GSHTML) s mapami zam enými na konkrétní téma (turistika,
životní prost edí, doprava, územní len ní apod.),

•

odkazy na aplikace (GSWEB) s kompletními ve ejnými daty a propracovanými
uživatelskými funkcemi pro prohlížení map,

•

speciální aplikace využívající GIS data (3D model, Povod ový model, dynamicky
generované www stránky apod.),

•

popis Geografického informa ního systému m sta Plzn , v etn uvedení výhod,
seznamu dostupných dat, ukázek možností systému, zp sobu vedení pasport
a jednotlivých kategorií dat a podmínky poskytování digitálních dat,

•

odkazy na užite né adresy s podobnou tématikou (Katastr nemovitostí
mapy Krajského ú adu Plze ského kraje, spolupracující firmy apod.).

Obr. . 3.

Úvodní stránka portálu: http://gis.plzen-city.cz
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2.2. 3D model m sta
Pilotní projekt 3D modelu je k dispozici na adrese: http://gis.plzen-city.cz/3d.asp nebo
z GIS portálu m sta Plzn na adrese: http://gis.plzen-city.cz
Zám rem SITMP je provozování interaktivní 3D vizualizace modelu m sta. V centru
m sta jsou k dispozici 3D budovy a v historickém jádru jsou budovy pokryté dokonce
texturami fasád. 3D scéna je vytvo ena na základ digitálního modelu terénu pokrytého
leteckými snímky (ortofotomapami) a jejich publikování je na internetu (pomocí
webhostingu) i pro ve ejnost. Tento model umož uje vyhledávání objekt , získání
základních informací, natá ení, p ibližování, ale hlavn interaktivní pr lety nad územím
podle p ání uživatele nebo podle p eddefinovaných tras.
Název 3D projektu
2006
Plze -Full
Plze -Lite
Plze -Olympiáda

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII Celkem

po et p ístup v jednotlivým m sících
298 251 236 260 239 168 186 175 183 154 152 107
183 91 139 109 99 66 82 106 106 96 77 42
79 61 74 62 42 41 51 63 46 12
5
2
Obr. . 4.

4143
2409
1196
538

Po et p ístup využívání aplikace uživateli

2.3. Povod ový model
Na GIS portálu pod nabídkou "Povod ový model pro MMP" jsou k dispozici výsledky
studie Aktualizace povod ového modelu Plze 2006. Na stejné stránce dole je k dispozici
i starší studie z roku 2004. Verze pro internet bude p ipravena po kontrole dat
intranetové prezentace PM 2006. Aktuální model je dostupný též na samostatné adrese:
http://povodnovymodel.plzen-city.cz/

Obr. . 5.

Úvodní stránka povod ového modelu pro intranet

6

Vyrocni zprava 2006-GIS.doc

2.4. Mobilní GIS
PDA s GPS pro mobilní sb r dat je nasazeno na SVSMP pro evidenci dopl ujících
údaj o dopravním zna ení p ímo v terénu. Aplikace PocketGS (v PDA) umož uje export
bodových grafických prvk spolu s definovanými atributy do PDA (prost ednictvím *.gml a
*.xml formátu), tam provést editaci popisných atribut a data zp tn aktualizovat v GIS
databázi. Na PDA je možno využívat íselník . Jako podkladové mapy umož uje
PocketGS jednoduše importovat libovolná data zobrazovaná v GSWeb.
V roce 2006 probíhal další vývoj aplikace PocketGS a nyní je k dispozici verze 4.11. Ta
mimo dosavadní funk nost umož uje zakládat nové bodové objekty a vyplnit k nim
atributy podle existujících prvk . Novou funkcí je i posun stávajících objekt a možnost
nastavení p íznaku pro smazání. Nadále se bude pracovat na synchronizaci p enosu dat
mezi PDA a databází GIS.
2.5. WWW aplikace
Na GIS portálu jsou umíst ny i n které www aplikace, které vycházejí p ímo z dat GIS.
Jedná se zejména o da ové koeficienty, odpadové hospodá ství a uzavírky. Mezi tyto
aplikace m žeme adit i p eddefinované mapy. Pro tyto aplikace byly vytvo eny funkce,
které umož ují jednoduché volání mapy nap . z Internetu externích stran. Snahou je
vytvo it shodný vzhled t chto aplikací, na kterém se bude pracovat v následujícím roce.

Obr. . 6.

Detail uzavírky s náhledem (mapa jako obrázek)

7

Vyrocni zprava 2006-GIS.doc

Jako aplikaci m žeme chápat i vytvo ení dynamicky generované stránky z databáze,
která v sob obsahuje specifické údaje. Je nazvaná „Sumá e“ a uživatelé mají okamžitý
p ístup k nej ast ji požadovaným aktuálním údaj m spo ítaným z databáze. Jedná se
nap íklad o základní údaje o m st (rozloha, po et obyvatel,..), o po ty a výstupy prvk
z pasport (po ty dopravních zna ek, lamp VO, kilometráže úsek uli ního grafu,...) nebo
o údaje o územní celcích.

Obr. . 7.

Úvodní stránka Sumá

2.6. PMDP – propojení s GIS
Na základ jednání s Dopravními podniky m sta Plzn a jejich z ízenou spole ností
Pohyblivá reklamní a.s., byla v GIS vytvo ena a napln na vrstva trak ních sloup .
Pronajímání t chto objekt k reklamním ú el m eší dopravní podniky prost ednictvím
vlastních aplikací KDB. Poté bylo realizováno propojení databází GIS a PMDP
(zp ístupn né pohledy), které umož uje lokalizovat trak ní sloupy v prost edí GIS m sta
prost ednictvím GSWEB. Obrácen je možno z GSWEB získávat informace o sloupech
vedené v KDB na PMDP. Sou ástí t chto prací jsou i konzultace o vytvo ení GIS
pracovišt na PMDP s aktivním využíváním všech možností a prost edk GIS m sta
p ímo na PMDP.
Drobným posunem ve spolupráci s PMDP bylo i propojení informací o zastávkách a
úsecích MHD p ímo na jízdní ády PMDP. Tato vazba však bude v budoucnu ješt
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rozší ena v závislosti na nasazení nového software pro generování grafikon , který bude
dodržovat pevné a unikátní íslování zastávek.

3. Po izování dat
Konkrétní informace o aktuálnosti, p vodu grafických dat a jejich p ístupnosti pro
ve ejnost jsou k dispozici na hlavní stránce aplikace GSWeb (http://gis.plzencity.cz/ogis/data.asp ).
3.1. Katastrální mapa
P ebíraný soubor ve formátu VFK z ÚZK je pr b žn aktualizován do Informa ního
systému m sta Plzn , v etn katastrální mapy a ploch parcel v GSWebu. V GSWebu
lze p ehledn zobrazit území pokryté katastrální mapou DRM (aktualizuje m sto) a
katastrální mapou DKM (aktualizuje Katastrální pracovišt Plze -m sto, ÚZK) pod
vrstvou Katastrální území a volbou tematizace Stav DRM, DKM.

Obr. . 8.

Území, která aktualizuje SITMP (DRM) a
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Obr. . 9.

Ukázka propojení intranetového klienta GSWEB s Nahlížením do katastru
nemovitostí ( ÚZK).

3.2. Digitální technická mapa (DTM)
V roce 2005 bylo provedeno pro išt ní povrchové situace v místech styku více
zakázek do bezešvé mapy. Od té doby je metodickým pokynem zabezpe eno rutinní
napojování kresby, což zárove prodlužuje zpracování zakázky. Za rok 2006 bylo
zpracováno 886 zakázek ítajících p ibližn 36000 grafických prvk povrchové situace.

ZPRACOVANÉ ZAKÁZKY
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0
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ROK

Obr. . 10. Po et zpracovaných geodetických zam ení
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Aktualizace inženýrských sítí probíhala na základ dat dodaných jednotlivými správci
s p lro ní periodou. V lokalitách, kde je již zam ena povrchová situace, docházelo k
p edávání digitálních podklad geodet m nebo investor m. Geodetická zam ení jsou
postupn zpracovávána a za le ována do DTM. Aktuální stav je možno vid t v aplikaci
GSWeb pod vrstvou Technická mapa.
V rámci tvorby digitální technické mapy byla v roce 2006 dojednána spolupráce
s Telefónica O2 R (d íve Telecom). Tím do povrchové situace p ibylo velké množství
nových geodeticky zam ený dat, jelikož p edávaná území zahrnují celé katastry. V roce
2006 jich bylo zpracováno 14 a ješt chybí p evzít 6 katastrálních území v . nejv tšího
k.ú. Plze . Tímto krokem jsou smluvn zajišt ni nejd ležit jší správci sítí a tvorba
povrchové situace nadále pokra uje. Z d vodu zavedení pasport o dalších prvcích DTM
(reklamní objekty, hodiny, MIOS,…) byla rozší ena spolupráce se SVS.
3.3. Poskytování dat z GIS m sta
V b eznu 2004 byla schválena Pravidla pro poskytování výstup z datových soubor
GIS m sta Plzn , která definují jednotný postup p i poskytování GIS dat. Tato pravidla
obsahují podmínky pro poskytování výstup :
• organizacím m sta ( lánek 4)
• t etí osob v souvislosti s pln ním zakázky pro m sto ( lánek 5)
• pro orgány ve ejné správy a organizace jimi z ízené ( lánek 6)
• pro školy ( lánek 7)
• pro správce inženýrských sítí ( lánek 8)
• ostatním právnickým a fyzickým osobám ( lánek 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
výstup .
Správa GIS, SITMP v tšinou p edává data (hlavn katastrální mapu, povrch. mapu
DTM, ortofotomapu, optiku SIT) projektant m a geodet m pro zakázky m sta. Z 99% se
jedná o bezplatné poskytnutí dat t etí osob v souvislosti s pln ním zakázky pro m sto
nebo student m. Ro n se jedná o více než 80 jednotlivých p edání.

POSKYTOVÁNÍ DIG. VÝSTUP
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Obr. . 11. Po et p edání digitálních dat z GIS m sta Plzn
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3.4. Pasporty
Na základ požadavk organizací m sta (SVS, PMDP, obvody,..) vznikaly nové datové
modely pro pasportizaci objekt . Zpracován byl pasport sv telných signaliza ních
za ízení a na jeho rozvoji a aktualizaci se dále pracuje. Pro SVS byla vytvo ena vrstva
oblastí rozvad
ve ejného osv tlení, na jejímž základ jsou identifikována jednotlivá
sv telná místa. Pasport zastávek MHD je dalším pasportem, který vznikl na základ
objednávky SVS. Ostatní stávající pasporty byly nadále rozvíjeny. Po konzultacích
s PMDP (Pohyblivá reklamní) byl p ipraven a napln n pasport trak ních sloup v GIS
m sta jako základ pro propojení na aplikace KDB v prost edí PMDP. Dalším p íkladem
spolupráce s m stskými obvody je realizace a napln ní pasportu výlepových ploch pro
m stský obvod 1 a 3.
3.5. Generel zásobování pitnou vodou a generel odvodn ní
Generely vznikající z pot eby SIMP se nadále rozvíjely a SITMP se ú astnila výrobních
výbor . V pr b hu roku byla dopln na data generelu odvodn ní v SHP formátu a po
mnoha konzultacích byla data generelu p evedena a zve ejn na v GIS m sta. Zpracování
generelu zásobování pitnou vodou je v pokro ilém stadiu a SIT eká na p edání výstup
pro jejich zpracování.
3.6. Nové vrstvy a aktualizace dat
Zajišt ní aktuálnosti dat a tvorba nových vrstev p ináší komfort uživatel m. V roce
2006 byla množina stávajících vrstev rozší ena o ubytovací za ízení, která byla
kompletn po ízena na základ podklad z Odboru propagace a marketingu. Na základ
nové spolupráce s O2 mohla vzniknout vrstva telekomunika ních tras. Další novinkou
bylo zpracování návrh zm n (Funk ních ploch a VPS) a rozvojových území
územního plánu. Sjednoceny byly optické sít a byly p ipraveny da ové koeficienty
pro rok 2007. Mezi další aktualizované vrstvy pat í odpadové hospodá ství na základ
podklad z m stských ástí, dále kompeten ní mapa zelen pro SVS a také kresby
kancelá í v budovách MMP pro aplikaci Telefonního seznamu. Dopln na byla kresba
zátopových území v povodí Berounky a Klabavy a na území Lhoty. Vše na základ
podklad od OŽP. Aktualizována byla také kresba budov a UIR ísel popisných a
orienta ních. Na konci roku za alo prvotní išt ní dat mezi UIR_GIS a Registrem budov.
3.7. Ostatní rozvoj
V zájmu efektivního po izování a správy dat byly vyvolány konzultace a upraveny
datové toky tak, aby byla jasná zodpov dnost za kvalitu dat, jejich p vod a aktuálnost.
Týká se to zejména zp sobu aktualizací pasport na SVS.
V roce 2006 byla samoz ejm i nadále provád na školení a poskytovány konzultace
v oblasti rozvoje a po izování dat.
V o ekávání nové verze balíku aplikací KDB byly provedeny úpravy v Registru
pronajatých ploch tak, aby byla p i migraci dat minimalizována chybovost.
Veškerá dokumentace a smlouvy uzavírané za ú elem poskytování a vým ny dat byly
vkládány do aplikace KEVIS a po zavedení SCRIPTUM také do n ho.

4. Prezentace GIS
GIS m sta byl v roce 2006 prezentován na konferenci EurOpen v Mikulov a taktéž
formou p ísp vku do asopisu eGoverment.
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