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Hradec Králové
– pevnost



Hradec Králové – historické město



Hradec Králové – salon republiky



Hradec Králové – moderní město



Modulární informační systém – T-WIST
(Týmový Webový Informační Systém – T-Mapy)

• Komponenty informačního systému v jednom uživatelském prostředí. 

• Data uložená v klasickém souborovém systému i na databázových serverech. 

• Uživatelské prostředí – WEBOVÝ KLIENT

• Intranet x internet – vzdálené přístupy, správa identit - role a práva

• Přesun logiky aplikací a výpočetního výkonu na server – odlehčení koncovým stanicím

PROVÁZANOST APLIKACÍ A DAT !!!!
OBSAH:

• Administrace systému

• Administrace usnesení (Rada, zastupitelstvo)

• Základní registry

• Evidence, pasporty

• Majetek

• Projekty mapového serveru



Současné platformy mapového serveru v HK (uživatelské prostředí – webový prohlížeč)

• T- MapServer
• AJAX
• ArcGIS Server 
• SpinBox

Všechny platformy jsou provázány s databázovými aplikacemi a registry: 
• REN (Registr nemovitostí)
• Majetkové agendy
• Pasportní agendy
• Nahlížení do KN…

vývoj



Spinbox – prostředí pro všechny 

• umožňuje vizualizaci a import dat v následujících formátech: 

- soubory ve formátu DGN

- soubory ve formátu SHP 

• naimportovaná data je následně možné zobrazit v mapě a využít je pro přesnější zákres prvků (přichytávání, kopírování geometrie) 

• obsahuje nástroje pro vlastní konfiguraci použití, tj.: 

- číselníky pro evidenci aplikací, v kterých mají být Podklady dostupné 

- nastavení viditelnosti v konkrétní aplikaci a mapě 

- přehled zdrojů dat 

• disponuje vlastními uživatelskými právy v rámci aplikace T-WIST CEU (správa práv a rolí) 



Některé významné mapové projekty z poslední doby:

Inventarizace zeleně (modul Pasportu zeleně)

• Sledováno 44 000 zejména solitérních stromů
• Každý strom má dendrologickou kartu
• Sledování potenciálních rizik pádu stromu             míra společenského rizika území

Analýzy obsahují vliv:
• Polohy stromu a rozměrů
• Zdravotního stavu a vitality stromu
• Významu dotčené plochy z hlediska hustoty výskytu osob, vozidel, příp. majetku
• Polohy veřejných staveb (školy, školky, zdravotnická zařízení, kulturní, sportovní a obchodní 

centra …) 
• Velikosti potenciální dopadové plochy (1,5 x výška stromu)
• Citlivosti předmětného místa na projevy větru, intenzity dopravy, geologického podloží…



Inventarizace zeleně – dendrologická karta stromu



Inventarizace zeleně – míra společenského rizika území



Nástroj na podporu rozhodování ve správních činnostech MMHK, oddělení vodního 

hospodářství:

• zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod na celém území ORP a z toho 

plynoucí aktivní účast na možnostech zlepšování jakosti vod podzemních i 

povrchových 

• stanovení racionálního využitelnosti území z hlediska geologických, 

hydrogeologických a hydrologických poměrů

• on-line orientace a identifikace přírodních geologicko-hydrogeologických poměrů a 

vizualizace proudění vod na mapovém serveru

Vodu si chraňme! aneb Informační systém ve vodním hospodářství (IS VODA)



Podklady pro úlohy rozvoje města
• On line podklady pro složky územního plánování, rozvojové programy a studie

• Využití krajiny, modelování různých variant řešení (odvodnění, intenzity povodňových vln apod.)

• Střety mezi ochranou přírody a krajiny versus těžba štěrkopísků

• Podklady pro sociálně ekonomické rozvojové programy

Podklady pro rizikový management
• Modelové scénáře pro lokální povodňové situace, detailní charakterizace lokálních povodní včetně povodní z průsaku podzemních 

vod

• Šíření kontaminačních mraků z havarijních situací včetně modelování krizových situací a odpovídajících nápravných opaření

• Dopravní plánování

• Varianty a nápravná opatřená v období extrémních stavů (sucho, povodeň)

Podklady pro rozvoj infrastruktury
• Lokalizace, vedení, rizika liniových staveb

• Modelování různých variant a optimalizace vodních a přírodních poměrů

Využití ve vodním hospodářství jiných veřejných institucí 
• vyhodnocení a návrh optimálního monitorovacího systému s možností snadného a rychlého vyhodnocení získaných dat

• stanovení a revize ochranných pásem vodních zdrojů včetně návrhů ochranných omezení a technických prostředků

• ocenění dopadů jímání podzemních vod na ostatní složky životního prostředí

• návrh možnosti presentace infiltrace, proudění, akumulace, čerpání a ochrany podzemní vody

• propojení a vytváření různých scénářů vodovodního zásobování v krizových situacích.

IS VODA – možnosti využití:



Moduly IS VODA

• Modul „Monitoring povrchových vod - vzorkování“ charakterizuje, analyzuje a prezentuje výsledky monitorování 
povrchových vod 

• Modul „Kvalita povrchových vod“ vyhodnocuje kvalitu povrchových vod ze všech relevantních podkladů, vyhodnocuje 
množství povolených vypouštění odpadních vod s vazbou na dílčí povodí a umožňuje modelovat další vypouštění 
odpadních vod do vodotečí, což slouží jako podklad pro povolování nových vypouštění odpadních vod.

• Modul „Kvantita povrchových vod“ vyhodnocuje na základě terénní pasportizace vodních toků, vodních ploch a vodních 
objektů průtočné kapacity jednotlivých úseků.

• Modul „Geologicko-hydrogeologické poměry“ umožňuje orientaci v geologicko-hydrogeologických poměrech včetně 
jejich základní charakterizace.

• Modul „Model proudění podzemních vod“ prezentuje výsledky modelování proudění podzemních vod v prostoru a čase. 
Jsou účelově modelovány a následně presentovány různé scénáře (zasakování srážkových vod do vod podzemních, 
odběry podzemních vod, vliv těžby štěrkopísků apod.), jenž slouží jako jeden z podkladů pro následný rozhodovací proces.

• Modul „Odběry podzemních a povrchových vod“ eviduje využitelné zdroje podzemních vod a povolené odběry 
podzemních vod a následně slouží jako podklad pro povolování dalších odběrů podzemních vod.



Mapový portál IS VODA – vektory proudění podzemních vod Geologicko – hydrologické poměry

Kvantita povrchových vod



Lokalizace závad na sekundárním teplovodu

Tepelné hospodářství a.s. spravuje cca 70 km tras

Detekce zvýšeného tepelného úniku:
• Letecká termovize - UAV
• Přesná lokalizace s vyhodnocení míry závady
• Finanční úspory – uzavření a rekonstrukce (opravy) 

pouze přesně lokalizované větve (přípojky)

Mapový projekt:
• Mapa č.p., mapa KN – propojení s ISKN
• Průběh primárního a sekundárního teplovodního vedení
• Ostatní technické sítě
• Polohy výměníkových stanic
• Domovní přípojky
• Databázová aplikace – formulář pro záznam incidentu (úniku) a záznam o opravě (admin. přístup)

Parametry snímkových letů – tematické informace v mapovém projektu:
• Vzletové plochy
• Náletové osy (dotčené pozemky)
• CIR snímky detekovaných úniků, videozáznam letu (propojený kanál Youtube)



• Optické rozlišení: 640 x 480 pixelů
• Teplotní rozsah: -20 °C až 900 °C
• Spektrální rozsah: 7,5 až 13 µm

• Obnovovací frekvence obrazu 32 Hz

• interpretace dat – SW Optris PI Connect (Optris).

Termovizní kamera OPTRIS PI 640

Lokalizace závad na sekundárním teplovodu



Vytvoření vrstvy detekovaných závad v ArcGIS Desktop



Vizualizace a správa vrstvy detekovaných závad v prostředí SpinBox



Další aplikace a projekty:

Bezbariérový Hradec

GPS datalogger CANMORE GP 102+ 



Monitoring tepelných ostrovů

Dron Robodrone Kingfisher
Před rekonstrukcí:

- Zelené plochy (trávníky) zabíraly cca 

22 % plochy náměstí

- 16 vzrostlých stromů

Po rekonstrukci :

- Zelené plochy (záhon, hrabanka se 
stromky) zabírají cca  9 % plochy náměstí

- 8 vzrostlých stromů

- 79 stromků s minimálním stínem
Riegrovo náměstí v Hradci Králové



Poskytování dat – portál OPENDATA

Otevřená data jsou strukturována podle:
 skupin: 

(GIS , zastupitelstvo města)
 tagů:

(tématicky dle klíčových slov)
 formátů nabízených dat:

(xml, GeoJSON, shp, dgn, dwg, jpeg, xlsx…)

http://opendata.mmhk.cz/


Aplikace OPENDATA získala ocenění:

 Zlatý erb Královéhradeckého kraje 2017:
1. místo v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba

 Zlatý erb  - celostátní kolo 2017:
2. místo v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba



Jakým způsobem poskytujeme informace?

 Webové stránky města www.hradeckralove.org
(mobilní web http://m.hradeckralove.org/)

 Aplikace pro chytré mobily InCITY

 Hradec Králové na facebooku

 Hradec Králové na Twitteru

 Hradec Králové na YouTube

 Hradecká internetová televize

 Zpravodaj RADNICE

 Webový portál OPENDATA

http://www.incity.cz/
https://www.facebook.com/Statutarni.mesto.Hradec.Kralove
https://twitter.com/_HradecKralove
https://www.youtube.com/user/mmhradeckralove
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/radnice
http://www.hkhit.org/
http://opendata.mmhk.cz/


CO ÚŘEDNÍK, TO GIS! - prohlížení dat

- správa dat

- editace dat

- sdílení dat

KVALITNÍ A KOMPETENTNÍ ROZHODOVÁNÍ !!!



Děkuji vám za pozornost

Ing. Pavel Struha

tel.: +420 495 707 304

gis@mmhk.cz 

Odbor informatiky

Magistrát města Hradce Králové

www.hradeckralove.org


