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Facility City   
využití geografického informačního systému pro správu města 

 
RNDr. Dana Glosová, Magistrát města Brna, vedoucí Oddělení GIS Odboru městské informatiky 

RNDr. Petr Glos, T-MAPY spol. s r.o., konzultant a vedoucí projektů 
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• Kdo nepoužívá v autě navigaci? 

• Kdo nepoužívá na pracovních cestách, výletech a dovolených mapy? 

• Kdo používá mapy pro FM? 

Úvodní otázky 
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GIS a mapy 
• GIS je vlastně databáze objektů pro (mimo jiné i) tvorbu map 
• V databázi jsou uloženy vlastnosti objektů, jejich tvar a poloha => evidence, pasport, 

… 
• V databázi jsou uložena i data o procesech nad objekty – údržba, pronájmy, úklid, … 
• V databázi lze evidovat i změny vlastností, tvaru, polohy objektů a sledovat historii 

změn 
• Pomocí polohy, tvaru je možné integrovat mnoho různých informací souvisejících s  

oblastí našeho zájmu či zájmovými objekty 
• Vlastnosti, procesy i změny lze příjemně vizualizovat v mapě či např. časovém videu 
• Jako u použití všech IT technologií platí: 

• Na to, co mám v hlavě, přece nepotřebuji počítač… 
• Občas ale něco zapomenu… 
• Ostatní mi do hlavy nevidí… 
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CAFM, BIM a mapy 

• CAFM i BIM je dobrý podklad pro mapy 

• Trvalá symbolika nebo symbolika dle požadavků (provozních hodnot, vlastností) ? 

• Souřadnice? 

• Vazby mezi objekty? 

• Sledování historie? 

• Grafická data v databázi? 

• Mapování objektů mezi CAFM, BIM, GIS, sémantika? 

• Integrace CAFM, BIM, GIS? 
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FM, GIS a mapy  
• Cílem FM je sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti 

• Je tedy třeba mít informace 

• Je třeba znát procesy 

• Pak je třeba  

• sbírat informace 

• zpracovávat informace 

• vyhodnocovat informace 

• zpřístupňovat, předávat, publikovat informace 

• ladit, ladit, ladit…, vylepšovat procesy,…  

• Kde informace ukládat? 

• Jak informace zobrazovat, zpřístupňovat? 
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• je budován více než 15 let jako jednotný informační systém 

• interní uživatelé – magistrát, všech 29 úřadů městských částí, řada organizací 

zřizovaných městem, celkem více než 1600 interních uživatelů 

• aplikace i pro odbornou i laickou veřejnost    gis.brno.cz 

 
• kombinace technologií Esri, T-MAPY a open source 

 
 
 

• GISMB – Geografický informační systém statutárního města Brna 

gis.brno.cz/mapa/hrbitovy
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoc-n_Z3QAhVLOxQKHW7fBhYQjRwIBw&url=http://allvectorlogo.com/esri-logo/&psig=AFQjCNHzHJHbJ0riUYs2UIvC5yFGuTpexQ&ust=1478860090806885
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Více než 250 datových sad zahrnujících širokou škálu tematických oblastí: 

• územní identifikace, adresní systém 

• nemovitý majetek, katastr nemovitostí 
• územní plánování a rozvoj města 
• technické sítě a energetika 
• životní prostředí 
• doprava 
• památky a kultura 
• historie 
• zdraví a sociální oblast 
• školství 
• služby 
• strategie a investice 
• realitní ekonomika 
•   … 

 

 
 
 
 

Datová základna GISMB 
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Využití GIS pro podporu evidencí a procesů města Brna 
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Pasport zeleně 
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Pasport mobiliáře 
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Pasport hřbitovů 

Mapová aplikace pro 

veřejnost:  

gis.brno.cz/mapa/hrbitovy 

gis.brno.cz/mapa/hrbitovy
gis.brno.cz/mapa/hrbitovy
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Pasport odpadového hospodářství 
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Nemovitý majetek 
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Závěrečná otázka: 
 
Dává Vám smysl používat mapy pro FM? 
 
 

                                      Děkujeme za pozornost! 
 
                                                  
 
 
 
glosova.dana@brno.cz 
petr.glos@tmapy.cz 


