


Představení TopGis

LIDÉ

Zkušený tým s mnohaletou praxí

Technici pro sběr dat vč. pilotů

Operátoři a analytici

Projektoví manažeři a kontroloři

Techničtí konzultanti

TECHNOLOGIE

Vlastní letadla vč. senzorů a snímkovacích systémů

Mobilní mapování – vlastní kamerový systém

HW pro skladování dat

SW pro vyhodnocování a prezentaci dat



Mapujte dopravu ve svých městech a obcích

Zaznamenávejte obrazová data dopravy a veřejného prostoru. Vozidla s kamerami a měřiči projedou celé město a dodají geograficky přesná 
obrazová data. Díky nim radnice může jednoduše řešit dopravní a veřejné záležitosti. Zjednoduší si správu a může také nabídnout rychlý 
komunikační kanál pro své úředníky a především pro své občany.

„Cílem jízd, je získat celoplošné fotografické znázornění všech dopravních objektů a veřejného prostoru – od vodorovného značení, dopravních 
značek, přes sloupy veřejného osvětlení, reklamní cedule až po restaurační předzahrádky nebo kiosky. Ve výsledku z toho bude značné 
zjednodušení městské správy,“

Obrazová data z projektu poslouží pro ojedinělou aplikaci GisOnline.cz.  Díky GisOnline.cz radnice zpřístupní informace obyvatelům i podnikatelům 
k využití veřejného prostoru. K nové aplikaci GisOnline.cz nepotřebujete nákup softwaru, vše běží na internetu a přístupů je neomezeně. 
Následně můžou využívat všechny další odbory měst, i jejich např. technické sítě, údržba zeleně, čištění komunikací atd.k další využití pro pasporty 
(VO, zeleně, komunikací, městského mobiliáře, MHD zastávek a mnoho dalších).

Webová platforma GisOnline.cz přinese užitek pro obyvatel i místní podnikatele, kteří ze vzniku centrálního digitálního portálu, z něhož získají 
všechny potřebné informace ihned a bez čekání, či přes něj vyřídí dopravní žádosti a také pro aktivity ve veřejném prostoru, ušetří spoustu času a 
vysvětlování úředníkům. Řadu formulářů v budoucnu nahradí jediná online žádost – ať se již bude jednat o vyřízení parkovacího místa, opravy, či 
umístění sousedské zelené oázy, restaurační předzahrádky, reklamní vývěsky nebo třeba kontejneru na stavební suť.



Hledání



Informace o objektech



Měření bodů, linií a ploch



Panorama



Měření v panoramě



Vektorizace v panoramě



Hledání v KN



Kompletní informace o parcele



Komenského nám. - Joštova

Žerotínovo nám.  - Marešova

Online kamery



Pasporty



Pasporty - Hodonice



Pasporty – Hodonice - VO



Pasporty – Hodonice – VO - jpg



Pasporty – Hodonice – VO – editace – plus 



Kvalita ovzduší   



Kvalita ovzduší – Historická data   



Kvalita ovzduší – Historická data   



Heatmapy – grafické zobrazení dat   



Parkovací senzory – online přehled
Historické data obsazenosti – vytíženost 



Solární katastr  



VOJTĚCH KOUKAL
MAPER

727 990 612

VOJTECH.KOUKAL@TOPGIS.CZ

Děkuji za Vaši pozornost


