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Zkušenosti SITMP města Plzně



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

Naše projekty

SITMP, příspěvková organizace města

http://www.sitmp.cz/


Ukázat přínosy pro samosprávy, nároky 
na kapacity 
(personální, administrativní, finanční aj.)

Město Plzeň
SITMP (1+1 osob)

Oddělení GIS (3+1)

Prestiž (města,org.,osobní)
Zkušenosti
Mezinárodní kontakty
Realizace nápadů
Nové technologie
Finanční ohodnocení



Proč jste si zvolili téma a jak jste si 
vyhodnotili do jakého programu jít?

Koncept Smart City Plzeň
Lepší mobilita

Zlepšení dopravy ve městě



Doposud realizovaných 32 projektů  https://smartcity.plzen.eu/

https://smartcity.plzen.eu/


Jak se zapojit do konsorcií, partnerství a 
jak se sháněli partneři?

Město Plzeň vybráno jako pilotní město
nabídnuto koordinátorem projektu

techničtí partneři řeší problémy města



H2020 výzkumný projekt

3 roky

15 partnerů z EU
• Belgie

• Česká republika

• Francie

• Velká Británie

• Řecko

• Itálie

Rozpočet 3,9 mil EUR

Zaměření: vytváření IT 
nástrojů pro lepší 
podporu rozhodování 

EUROPEAN COMMISSION

Research Executive Agency

The cities of Ghent, Belgium 

Pilsen, Czech Republic 

Issy-les-Moulineau, France 

PoliVisu will promote data-driven 

policymaking as a solution to urban 

mobility challenges, such as traffic 

congestion, parking difficulties and 

inadequacy of transport infrastructure.

◼ Outputs expected from PoliVisu

⧫ Use and extend existing Traffic Visualisation

⧫ The traffic prediction tools 

⧫ Automated traffic model recalculation (close to real-time)

⧫ Better use of available data

https://www.polivisu.euSpolupráce na projektech

https://www.polivisu.eu/


PoliVisu
Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation



Co pro zapojení do projektů a jejich 
realizaci je potřeba udělat z pozice obcí 
a měst?

Zaměření na inovace
Opřít se o kvalitní partnery

Předložení přínosného projektu



Aktivity v projektu PoliVisu



POLIVISU - pilotní města

• Pilsen (CZ)
• Issy-Les-Moulineaux (FR)
• Gent
• Vlaanderen
• Mechelen
• PZ Voorkempen
• Solva region (SE Flanders)



O čem byl projekt, očekávané a reálné 
dopady?

Obecnou problematikou projektu byla práce s velkými daty (Big data) a jejich využití 
pro chytré aplikace a vizualizace, které se mají začlenit do rozhodovacích procesů při 
řešení problémů evropských měst.

Obecným cílem projektu z pohledu Plzně jako pilotního města bylo zlepšení dopravy 
ve městě, aby se zde lidem dobře žilo.

Hlavním výstupem projektu je aplikace pro modelování dopravy, která by měla být 
začleněna do procesu  vytváření dopravní politiky města, což se v současnosti jeví jako 
největší výzva projektu. 

Mezi další výstupy projektu patří plánování a koordinace dopravních uzavírek 
a informování veřejnosti.



Senzory – indukční smyčky

165 GB data (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 intenzity dopravy

• dopravní model města (uliční graf, CUBE)

• velké stavební práce 2017-2018

• predikuje dopravu v konkr. dni a hodině

• vývoj intenzit dopravy lze „přehrát“ 

Výzvy
• nesymetričnost dopravy

• data z dopravních smyček

• zrychlení výpočtu a krátkodobé 
předpovědi

Projekty měst

1. místo

https://intenzitadopravy.plzen.eu

https://intenzitadopravy.plzen.eu/


Issy-Les-Moulinaux (FR)
Mobility dashboard

Issy (FR)
MyAnatol Route optimisation

SOLVA (BE)
OD MatrixResults



Pilsen (CZ)
Traffic count dashboard

Pilsen (CZ)
Open traffic model simulation

Mechelen (BE) 
Public domain occupation simulation

Pilsen (CZ)
Road works impact

Results

https://mapadopravy.plzen.eu/
https://plzen.trafficmodeller.com/public


Flanders (BE)
Interactive Road safety map

Results

Pilsen (CZ)
Interactive road incidents heatmap

PZ Voorkempen (BE)
Average speed control zone impact

Mechelen (BE)
Citizen science schoolstreet dashboard

https://saferoads.vlaanderen/


Results
Gent (BE)

Dorm students displacement
Czechia (CZ)

COVID-19 interactive map

Pilsen (CZ)
COVID-19 

imact to traffic
17.2.-20.3.2020



Hlavní problémy a výzvy



Hlavní problémy Výzvy

Detektory – DATEX II, Real time data

Administrativa kolem projektů.

Začlenění vzniklého řešení do 
(politických) rozhodovacích procesů 
ve městě (výzva)

Spolupráce s Policií ČR

Poskytnutí dat o nehodách a kriminalitě

Pravidelná aktualizace dat

Propagace projektu – řešení a přínosů

Šíření výsledků projektů mezi úředníky a 
veřejnost.

Udržitelnost projektů = aktualizace řešení

Integrace – elektronizace

Podpora StartUp = reálné problémy města Vizualizace událostí 
Městské policie 
WebGLayer - prototyp analytické mapy
INSPIRE 2018 Hackathon - winner



Více o PoliVisu and DUET

Mapový portál města Plzně
Website: PoliVisu / DUET
MOOC: PoliVisu
Toolbox: PoliVisu

Digital Urban European City Twins

Pilots: Flanders, Athens and Pilsen

Role AIV: Consortium coordinator + Pilot

Project started: Dec 2019 - 36 Months

https://www.digitalurbantwins.com/

https://mapy.plzen.eu/
https://www.polivisu.eu/
https://www.digitalurbantwins.com/
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=4619
https://policyvisuals.eu/
https://www.digitalurbantwins.com/
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=4619
https://www.polivisu.eu/
https://www.digitalurbantwins.com/


Úspěšné projekty SIT – další výzvy ☺

Polivisu

První projekt SIT z 
programu Horizont 
2020

Projekt zaměřený na 
dopravu

Plzeň v něm 
pracovala s velkými 
daty z detektorů a 
aktualizovala dopravní 
model

Výsledkem je aplikace 
Traffic Modeller, která 
dokáže efektivněji 
plánovat stavební 
činnost ve městě.

Duet

V rámci projektu 
vznikne nový 3D 
model města a tzv. 
Digitální dvojče města

Modelování krizových 
scénářů města

Projekt má široký 
přesah mez obory

Výsledky projektu 
budou užitečné pro 
dopravní inženýry, 
urbanisty, pro 
pracovníky ze 
životního prostředí aj.

S4ALLCITIES

Projekt zaměřený na 
zvýšení bezpečnosti v 
evropských městech

Navazuje na projekt 
DUET

Pracuje s umělou 
inteligencí, která 
vyhodnocuje data z 
oblasti dopravy, 
bezpečnosti, kvality 
ovzduší, říčních 
průtoků apod.

Plzeň se v projektu 
zaměří na scénář 
teroristického útoku

BELLEROPHON

Projekt řeší podporu 
pro jednotky IZS

Ve velké míře se opírá 
o využití dronů, 
přičemž SIT byla 
oslovena právě díky 
reálným zkušenostem 
ze zásahů pro IZS

POWER-
PROTECT

Projekt se 
zabývá 
kybernetickými 
útoky na 
energetickou 
infrastrukturu s 
přesahem na 
dopravu a 
vodárenství

Dokončeno 2017-20 Probíhá 2019-22 Schváleno Schváleno Návrh na EK 



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


