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• založeno 1991 

• více jak 100 zaměstnanců 

• sídlo společnosti - Pardubice  

• 3 pobočky (Pardubice, Brno, Zlín)  

• vývoj software a datové služby 

SPOLEČNOST GEOVAP 



KLÍČOVÉ PRODUKTY 

GIS / AM SCADA / HMI Smart Metering 



CO JE AKTIVNÍ GIS? 

IS 

 
GIS 

 
Aktivní GIS 

 

SMART spojení klasického 
GIS, který slouží ke vstupu, 
správě a analytickým operacím 
s prostorovými daty společně s 
dalšími technologiemi, 
službami a nástroji typu 
SCADA, specializované mobilní 
aplikace, senzorové sítě, 
webové služby apod., které 
podstatně rozšiřují možnosti 
celého systému a/nebo 
zefektivňují jeho práci. 

 

Například spojení GIS a SCADA 
(GEOSCADA) pro potřeby 
monitoringu a řízení distribuční 
sítě. 

 

 



KOMPLEXNÍ REALIZACE SMART TECHNOLOGIE 

CITY 

 

SMART CITY 

 

ŘÍDÍCÍ A REGULAČNÍ PRVKY 

 

VIZUALIZACE A OVLÁDÁNÍ 
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ŘEŠENÍ PRO SMART CITY I. 

 

SMART GEOPORTÁL MĚSTA 

podrobné údaje a interaktivní mapy 

přehledně přístupné široké veřejnosti 

 

• princip 
– dle definované šablony zobrazuje v prohlížeči data z DB (online) včetně polohy objektů v 
mapě 

• integrované údaje o městě z různých tematických oblastí i 
zdrojů na 1 místě 

– centrální pracoviště GIS (pokročilé zadávání, obsluha DB, pokročilá editace grafiky) 

– jednotlivé odbory/organizace (manuální zadávání přes webové rozhraní) 

– výměnné formáty/online napojení na externí zdroje (RÚIAN, JSDI…) 

– vlastní data z terénu - senzory, čidla, zařízení (obsazenost parkovacích míst, kvalita 
ovzduší, hustota provozu, poloha a zpoždění MHD…) 

 

 JSDI, RÚIAN, Pasporty, ÚP, 
ÚAP, senzory, provozní 
informace z řídících a 
regulačních prvků, havarijní 
plán, krizový plán, povodňový 
plán, plán zimní údržby 
komunikací…  

 

 

SMART 
GEOPORTÁL 

MĚSTA 



ŘEŠENÍ PRO SMART CITY I. 

 

SMART GEOPORTÁL MĚSTA 

 

 

http://mapy.pardubice.eu/ 

 
témata: 

pobočky organizace, budovy města, 
uzavírky a výluky, veřejná prostranství, 
rozvojové lokality, parcely k prodeji, 
evidence majetku, komunikace, dětská 
hřiště, veřejná sportoviště, zastávky 
MHD, kontejnery na odpad, turistické 
cíle, kulturní památky, pasport zeleně, 
ochrana přírody, technická zařízení, 
chráněné objekty, senzorové sítě…  

http://mapy.pardubice.eu/


ŘEŠENÍ PRO SMART CITY II. 
 

SMART HLÁŠENÍ PORUCH A ZÁVAD 
• online ohlášení problémů obyvateli města pomocí mobilní 

aplikace 

• předání problému k řešení příslušné 
organizaci/odboru/osobě 

• online přehled událostí a průběhu jejich řešení 

http://marushkapub.l
iberec.cz/default.asp
x?themeid=8 

 

http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=8
http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=8
http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=8


ŘEŠENÍ PRO SMART CITY III. 

 

SMART DOPRAVNÍ INFORMACE 

aktuální intenzita dopravy 

uzavírky, nehody a další události 
• real-time intenzita dopravy dle Google Traffic 

• aktuální dopravní události online dle DB JSDI (WS) 

• možnost připojení příloh (dokumentů) k událostem 

• napojení na další systémy (senzory) 

 

 

http://mapy.pardubice.
eu/MyCity/doprava 

 

http://mapy.pardubice.eu/MyCity/doprava
http://mapy.pardubice.eu/MyCity/doprava


ŘEŠENÍ PRO SMART CITY IV. 

 

DISPEČINK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 

 

http://appsdemo.geost
ore.cz/veros/app/lampy 

 

• centrální systém – stavové i pasportizační 
údaje jsou vedeny v RDBMS 

• zahrnuje web. klienta a datovou strukturu 

• napojení na řídící a regulační prvky  

• změna stavu prostřednictvím webového 
klienta -> zápis do DB -> aktualizace stavu 
koncového zařízení (světelného bodu) 

 

http://appsdemo.geostore.cz/veros/app/lampy
http://appsdemo.geostore.cz/veros/app/lampy


ŘEŠENÍ PRO SMART CITY V. 

 

DISPEČINK DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 

 
• unikátní kombinace mapového serveru a profesionálního SCADA/HMI systému 

• monitorování a ovládání průmyslových technologií a distribučních sítí 

• získávání dat z řídicích nebo telemetrických systémů 

• ukládání dat do DB, prezentace koncovým uživatelům grafickou formou (mapy, 
schémata, grafy, tabulky atd.) 

 

http://www.reliance.cz:
47000/?q=19&l=1&lid=0
&cid=0&r=1&id=0 

 

http://www.reliance.cz:47000/?q=19&l=1&lid=0&cid=0&r=1&id=0
http://www.reliance.cz:47000/?q=19&l=1&lid=0&cid=0&r=1&id=0
http://www.reliance.cz:47000/?q=19&l=1&lid=0&cid=0&r=1&id=0


MAPOVÉ PODKLADY PRO SMART CITY 

 

VEŘEJNÉ ZDROJE - ČÚZK, OSM, Google Maps, Mapy. atd. 

 

  

 

 



MAPOVÉ PODKLADY PRO SMART CITY 

 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA MĚSTA 

  

 

 



MAPOVÉ PODKLADY PRO SMART CITY 

 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA MĚSTA 

 
• nejvhodnější mapový podklad pro technologické a infrastrukturní potřeby v rámci 
oblasti SMART CITY 

• garantovaná polohová přesnost řádově v cm 

• evidence přírodních i technických objektů a zařízení 

• vedena ve vektorovém formátu v DB – snadná údržba, analýzy a další zpracování 

• interoperabilita (datový model, výměnné formáty) a možnost spolupráce s dalšími 
subjekty (komunitní vedení TM) 

• široké spektrum dalšího využití 
– správa majetku 

– pasporty majetku 

– podklady pro projektování staveb 

– řešení havarijních situací 

– evidence průběhu inženýrských sítí obce, právnických i fyzických osob 



MAPOVÝ PORTÁL TECHNICKAMAPA.CZ 

 
GEOVAP - kompletní technologie a know-how pro vedení technické mapy 

 

http://www.technickamapa.cz/  

http://www.technickamapa.cz/
http://www.technickamapa.cz/

