GIS Day MMB 2017 - letos ve 4 dnech
Magistrát města Brna (MMB) již po šesté zrealizoval GIS Day, a to opět v celobrněnském měřítku.
Do organizace se zapojily Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ústav geoniky
Akademie věd ČR a Magistrát města Brna.
Interní magistrátní GIS Day (určený pro pracovníky MMB, úřadů městských částí a organizací
zřizovaných městem) nabídl ve dvou termínech program pro více než 200 účastníků. Posluchači
se letos dozvěděli o připravovaném Dataportálu a Geohubu, o rozpracovaných a plánovaných
projektech Odboru dopravy, ale i o řadě aplikací, kterým se věnuje Oddělení GIS Odboru městské
informatiky. Velkým lákadlem bylo představení činností Kanceláře architekta města Brna (KAM).
Ke zhlédnutí byl i příspěvek naší dodavatelské firmy T-Mapy o tvorbě 3D modelů objektů drobné
architektury včetně ukázky v terénu, která předcházela hlavnímu programu. Velký aplaus sklidil
příspěvek s názvem Brněnské podzemí v podání Ing. Aleše Svobody, který přitažlivou a zábavnou
formou představil množství podzemních prostor, jejichž příběhy jsou pro nás často zapomenuty.
Během přestávek si mohli účastnici také zasoutěžit a prohlédnout postery, na jejichž přípravě se
podíleli i kolegové z jiných odborů MMB.

V rámci spolupráce s Masarykovou a Mendelovou univerzitou zazněly příspěvky MMB
i v univerzitních posluchárnách a informovaly studenty i veřejnost o naší práci a projektech.
Zároveň zazněla i nabídka vítané spolupráce se studenty, ať už v rovině závěrečných prací či
odborné praxe.

Letošní program GIS Day vyvrcholil setkáním Oddělení GIS a Oddělení dat, analýz a evaluací MMB
se zástupci vysokých škol. Jeho cílem bylo vzájemné představení činností jednotlivých subjektů v
oblasti geografických informačních systémů, předání informací o možnosti poskytování dat pro
potřeby škol, o studentských stážích a pracích, a v neposlední řadě diskuse o možnostech
vzájemné dlouhodobé spolupráce.

Úvodem zazněla i informace o připravovaném městském Dataportálu, jehož cílem je vytvoření a
zprovoznění atraktivního webu nad mnoha datovými projekty, na kterém bude možné data
vyhledat, zobrazit nebo stáhnout. Tento web bude hlavním datovým rozcestníkem města, bude
zastřešovat dosud samostatné projekty (GIS Brno, DIC Brno, Indikátory a další projekty a aplikace
třetích stran, které se týkají města Brna).
Letošní GIS Day opět doplňovaly 2 výstavy posterů pro veřejnost. Dle naší statistiky je zřejmé, že
zájem o tyto akce roste a je potřeba jim dávat prioritu. I z dotazníkového šetření po skončení
akcí vyplynulo, že všichni účastnící berou tyto informativní dny jako potřebné a přínosné.
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