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Desítky tisíc stromů, tisíce slou-
pů veřejného osvětlení, stovky 
kontejnerových stání, odpadko-
vých košů a laviček, zelené plochy, 
vodní toky a řadu dalších položek 
správy města je možné zanést do 
elektronických map. 

 A ke každé položce je možné vést 
velké množství informací - třeba 
využití a četnost vyvážení kontej-
neru, nebo údaje o věku, zdravot-
ním stavu a zásazích provedených na 
každém jednom stromu ve městě. 

 S touto myšlenkou a s provedením 
uspěli informatici jihlavského magis-
trátu na oborové konferenci GIS Es-
ri, věnované geografi ckým informač-
ním systémům. Z největšího českého 
setkání geoinformatiků si letos přive-
zl cenu za inovativní přístup ke GIS 
právě jihlavský magistrát.

„Data zanesená do map jsou jedno-
duše dostupná prostřednictvím mobil-
ních technologií kdykoliv a kdekoliv 

v terénu, a stejně, jako při práci v kan-
celáři. Pracovníkům úřadu odpadá 
nutnost v archivech vyhledávat a nosit 
s sebou třeba do lesů v celém správním 
obvodu množství dokumentů nebo 
map. Všechno potřebné mají s sebou, a 
ihned dostupné. Přímo v terénu zane-
sené informace jsou naopak ihned 
dostupné na kterémkoliv jiném zaříze-
ní,“ popisuje přínos nových techno-
logií autor inovací Jaroslav Škrobák.

Příklad? Několikrát do roka po 
setmění vyjíždí pracovník odboru 
dopravy kontrolovat veřejné osvětle-
ní. Nefunkční svítidla přímo na mís-
tě jednoduše zaznamená do elektro-
nické mapy, z té pak „vyjede“ seznam 
s objednávkou, podle které pak bez 
dlouhého pátrání přijede na místo 
správce nefunkční svítidla vyměnit.

Mapové systémy ale dovolují i 
mnohem podrobnější zaměření, 
zaznamenat se dá i jeden konkrét-
ní, kůrovcem napadený strom v lese, 

Úřad v kapse – Jihlava hledá nové 
využití elektronických map

VYUŽITÍ GIS v mobilních technologiích pracovníky magistrátu města Jihlavy 
v terénu.  Foto: archiv MMJ

PRA COVNÍK odboru informatiky Jaroslav Škrobák a vedoucí odboru informa-
tiky magistrátu města Jihlavy Vladimír Křivánek přebírají cenu za inovaci využí-
vání GIS. Foto: archiv MMJ

ZIMÁČEK V PERMANENCI. Doslova od rána do večera je využívána ledová 
plocha Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova. Brzo ráno tu začí-
nají hokejové a krasobruslařské tréninky, dopoledne a odpoledne se hala využí-
vá pro základní a střední školy, mateřinky a veřejná bruslení, až do večerních 
hodin běží další tréninky, nebo zápasy amatérského hokeje. První zkušenosti 
zde získávají pod vedením zkušených trenérů třeba i děti z MŠ Juliánka z Erbe-
novy ulice (na snímku). Foto: archiv MMJ

Po ledu je v Jihlavě sháňka

Zástupci radnice blahopřáli jihlavské občance paní Heleně Kyralové k 102. 
narozeninám. Primátor Rudolf Chloupek a náměstek primátora Radek 
Popelka předali oslavenkyni květiny, dárkový koš a pamětní listinu.

Jubilantka pochází z Orlických hor, z učitelské rodiny, také ona učila na 
základní škole, a v jejích kantorských šlépějích pokračují i děti. V pozdějším 
věku se přistěhovala do Jihlavy, kde o ni pečuje syn s rodinou.

Stoletá dáma návštěvu z radnice přivítala v dobré náladě a rozdávala úsmě-
vy. Paní sice má problémy se sluchem a zrakem, dodnes ale nepotřebuje uží-
vat žádné léky. Částečně se sama obslouží, několikrát denně si vaří milovanou 
kávu a pochutnává si na čokoládě. S pomocí lupy čte knížky a luští křížovky, 
největší radost jí dělají výlety na zahradu v Orlických horách. -tz-  

Oslava narozenin 102 let, 
žádné nemoci, žádné prášky… 

určený k odstranění. „Neznamená 
to, že by pak dřevorubec hledal strom 
s tabletem v ruce, ale umožňuje to vést 
přesné a aktuální údaje o lesích a zele-
ni,“ vysvětluje Jaroslav Škrobák.

Nápady jihlavského magistrátu na 
využití GIS nezůstávají jen v mís-
tě vzniku, seznámeni s nimi byli i 
zástupci dalších úřadů v Kraji Vyso-
čina, a zástupci Jihlavy s odbornou 
přednáškou s názvem Collector for 
Jihlava, o využití mobilních techno-
logií na magistrátu, vystoupili také 
právě na GIS Esri konferenci, ze kte-

ré si přivezli nejvyšší ocenění.  
Konference GIS Esri je největším 

oborovým setkáním geoinformati-
ků v České republice, již dvacet pět 
let seznamuje účastníky s novinka-
mi v oblasti GIS a aktuálními projek-
ty ve veřejném i privátním sektoru. 
Témata přednášek sahají od veřejné 
správy na krajské i místní úrovni přes 
správu inženýrských sítí až po pří-
rodní vědy, dálkový průzkum Země, 
nebo kartografi i. Letos se konferen-
ce zúčastnilo 930 odborníků z tří set 
organizací. -tz-

PANÍ Heleně Kyralové ke 102. narozeninám popřáli primátor Rudolf Chloupek 
(vlevo) a náměstek Radek Popelka. Foto: archiv MMJ


