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Jednotná správa SW, HW

Tiskové řešení

Centrální nákup

6000 PC 

školy ZŠ, MŠ

100 organizací

160 km optiky

1500 požadavků měsíčně

Plzeň hlavní město dronů

SITMP, příspěvková organizace města



Mapový portál města Plzně
https://mapy.plzen.eu/

• Přehled mapových aplikací, 
prostorových dat a služeb 
našeho oddělení pro MMP a 
veřejnost (rozcestník informací)

• 33 mapových projektů, cca 173 
map, 900 datových sad (150 
jako open data)

• 1400 vyjádření k sítím a 
projektové dokumentaci ročně

• 130 vytýčení našich sítí ročně

https://mapy.plzen.eu/


Evropské projekty na oddělení GIS

• PoliVisu (2017 -2020)
• Dopravní modelování a vizualizace dopravy

• Data z dopravních detektorů

• Zpřístupnění dat (opendata)

• Výsledek 2 aplikace: Mapa dopravy 

Intenzita dopravy Plzeň

• DUET (2019 – 2022)
• Vytvoření digitálního dvojčete města pro 

modelování reálných událostí

• Zpřístupnění a práce s novými 3D daty města

• Vylepšení dopravního modelu, vizualizace 
znečištění ovzduší a hlukové mapy dopravy

• V současné době: open beta verze aplikace

Oddělení GIS reprezentuje Plzeň jako pilotní město ve dvou evropských projektech programu HORIZON 2020.

https://www.polivisu.eu/
https://mapadopravy.plzen.eu/
https://plzen.trafficmodeller.com/public
https://citytwin.eu/
https://duet.virtualcitymap.de/plzen/#/legend


DUET – Digital Urban 
European City Twins

2. projekt Plzně

EUROPEAN COMMISSION

Research Executive Agency



Three Pilots...

City: Pilsen, CZ Metropole: Athens, GR Region: Flanders, BE

Mobility and Urban Planning Policy

Air Quality and Pollution Policy

Demonstrate 

solution 

scalability

Shared city goals 

for policy sharing, 

adaptation and 

replication

https://www.digitalurbantwins.com/

https://www.digitalurbantwins.com/


• Dynamický model města reagující na podněty z reálného světa

Digitální dvojče města

https://sensative.com/yggio/digital-twin/


• Dynamický model města reagující na podněty z reálného světa

○ reagovat na přítomnost

○ analyzovat historii

○ predikovat budoucnost

○ Interaktivní platforma

■ obsahující časově proměnný 3D model města

■ zpracovávající, analyzující a zobrazující 

senzorové vstupy 

■ modelující možné scénáře 

vývoje městského prostředí

Digitální dvojče města



event broker

Data catalog

master data

IoT

Traffic 
model

Noise model

geodata
Client

Dopravní omezení

Digitální dvojče města

Propojuje

DATA

MODELY

KLIENTY



Plzeň

Vizualizace 3D dat modelů budov

10

Antverpy

Athény

Gent



Senzory – indukční smyčky

165 GB dat (db MS SQL Server)

565 mil. záznamů (z 985 senzorů) 

Data každých 90 sec (přes 40MB denně)

307 profilů (zobrazováno jako segmenty ulic)

Agregovaná data po hodině

• pro tvorbu dopravního modelu

• pro vizualizaci dopravní intenzity



Vizualizace senzorových dat

Vizualizace historických 

dat ze senzorů 

(ČT 10.6.2021 v 6:00)

Vizualizace aktuálních 

dat ze senzorů

(SO 19.3.2021 v 17:59)



Základní model

dopravy

Dopravní scénář

dle uživatele

Rozdílová mapa

dopravy 

Výstupy z dopravního modelování



Výstupy z modelu kvality ovzduší 
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Na základě dat z 

dopravního modelu jsou 

koncentrace vypočteny 

pro 500 000 bodů po 

celém městě. 

Mapa znečištění ovzduší



Intervaly hlukového zatížení

• Po výpočtu „TraMod Noise“ odešle aktualizovanou intenzitu hluku všem bodům.

15

Hlukové zatížení pro každý bod přijímače

Výstupy z modelu hluku



Ukázka plzeňských případů řešení 
a dalších funkcí aplikace

https://citytwin.eu/

https://platform.citytwin.eu/app/map

https://citytwin.eu/
https://platform.citytwin.eu/app/map


Uzavírka Rooseveltova mostu - modelování dopravy, hluku a znečištění ovzduší

• Popis s návodem

• Předdefinovaná mapa

• Video – most (na youtube) (2:34)

Solární zařízení v městském parku - jednoduchý příklad bez nutnosti přihlášení

• Popis s návodem

• Předdefinovaná mapa

• Video – stíny (2:51)

• Video – viditelnosti (1:03)

Plzeňské příklady

https://citytwin.eu/roosvelt-bridge/
https://platform.citytwin.eu/app/map?caseId=336
https://youtu.be/hcRXFGNIdzU
https://citytwin.eu/pilsen-solar-equipment-in-city-park/
https://platform.citytwin.eu/app/map?caseId=341
https://youtu.be/9b0Ws7nsWmg
https://youtu.be/m1TcohTYQKw
DUET_USE_CASE_2_Uzavirka_Mostu.mkv
DUET_USE_CASE_1a_STINY.mkv
DUET_USE_CASE_1b_VIDITELNOST.mkv


Ukázky z aplikace VCS DUET



Hlukový 3D model města



Dopravní model – intenzita dopravy ve městě



Znečištění vzduchu nad 3D modelem města



Pohled z lidské perspektivy



Ukázka 3D měření v modelu města



Tvorba 
výškového profilu



Stíny ve městě



Analýza viditelnosti



Přínosy EU projektů pro města a kraje

Podpora rozhodovacích procesů
Inovace a výzkum
Nově vyvinuté technologie
Nové zkušenosti
Mezinárodní kontakty
Prestiž města, organizace, osobní
Financováno EU 



Digitální dvojče města

geodata

event broker

data catalog

master data

adapters

IoT

Analytical Client

Interaction Client

Traffic model

Noise model
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Více o PoliVisu a DUET

Website: https://www.polivisu.eu/

Toolbox: https://policyvisuals.eu/

MOOC (online course): 
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=4619

Digital Urban European City Twins

https://www.digitalurbantwins.com/

https://citytwin.eu/

https://platform.citytwin.eu/app/map

https://www.polivisu.eu/
https://policyvisuals.eu/
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=4619
https://www.polivisu.eu/
https://www.digitalurbantwins.com/
https://citytwin.eu/
https://platform.citytwin.eu/app/map


Impact on public sector innovation

Prostor pro dotazy …



Správa informačních technologií města Plzně

Dominikánská 4

301 00 Plzeň

+420 378 035 100 

sit@plzen.eu

www.sitmp.cz

Děkuji za pozornost


