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BEZPEČNOSTNÍ MAPA PRAHY 11  
 

Jižní M ěsto v kostce – základní demografické údaje 
 

Jižní Město jako největší sídliště v ČR zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 80 tisíci 
obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. Městská část Praha 11 chce svým 
projektem „Bezpečné Jižní Město“ nabídnout svým občanům plnohodnotný život a změnit 
jejich místo bydliště ve skutečný domov. Prioritním cílem daného projektu je bezpečnost, 
ochrana občanů a jejich majetku, stejně tak jako majetku MČ pomocí vybudování 
integrovaného bezpečnostního systému (včetně nejmodernějších technických prostředků 
ochrany). Výše nastíněně vize jsou naplňovány skrze rozsáhlý a dlouhodobý projekt 
„Bezpečné Jižní Město“. 
 

Území městské části sestává ze dvou katastrálních území, kterými jsou: 
o Chodov - 743 ha  
o Háje - 236 ha 
 
Počet obyvatel na začátku ledna 2009: 
Praha 11    79 721 
Praha - Křeslice   783 
Praha - Šeberov   2 796 
Praha - Újezd               2 611 
  
Hustota obyvatel: 
V městské části Praha 11 nyní žije 8 151 obyvatel na 1 km2. 

 

Bezpečné Jižní M ěsto 
 

 
 

Dlouhodobý a rozsáhlý projekt „Bezpečné Jižní Město“ zahrnuje celkem 14 oblastí, 
které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové. Jedná se o 
tyto vyjmenované oblasti: 

 
• Regenerace JM 
• Kamerové systémy a MDC 
• Městská policie Praha 11 a Policie 

ČR 
• Integrovaný záchranný systém 

(IZS) 
• Doprava v klidu / Obytné zóny 
• Bezpečné přechody 
• Bezpečnost silničního provozu / 

BESIP 

• Otevřený úřad / Informační a 
antikorupční linka 

• Bezpečnostně krizová prevence 
• Systém integrované sociální 

intervence / SISI 
• Projekt prevence kriminality 
• Drogová prevence 
• Životní prostředí 
• Sport a volný čas 
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Systém MISYS na M Č Praha 11 
 
Systém MISYS (geografický informační systém – GIS) je na MČ Praha 11 budován 

od roku 1994, tehdy ještě ve verzi pro operační systém DOS. V roce 1998 došlo k plynulému 
přechodu na verzi pro operační systém WINDOWS a zároveň byl systém MISYS rozšířen na 
10 - uživatelskou síťovou instalaci. V současné době je možné využívat 15 - uživatelskou 
licenci a další 3 lokální licence s využitím např. pro notebooky. Systém MISYS obsahuje 
pravidelně aktualizované grafické podklady, které jsou posléze využity pro tvorbu vizuální 
podoby bezpečnostní mapy. Jedná se především o tyto následující podklady: 

 
• majetkoprávní mapy 

pozemkového katastru 
• technická mapa, ortofotomapa 

• ulice, čísla popisná a orientační 
• územní plán 

 
 Systém MISYS obsahuje též některé nadstavbové aplikace a propojení na jiné systémy 
používané na MČ Praha 11 : 

 
• modul KATASTR – kompletní 

práce s SPI KN 
• pasport komunikací, budov, 

chodníků a zeleně 

• propojení se Stavebním úřadem 
od společnosti VITA 

• propojení se systémem RADNICE 
VERA 

 
       MČ Praha 11 preferuje systém MISYS zejména díky možnosti širokého spektra 

využití a otevřenosti. Díky tomu, že je možno do systému zapracovat informace od 
„bezpečnostních prvků až po ekologii“, setkali jsme se s velkým ohlasem jak u zaměstnanců 
úřadu, tak u zástupců IZS, ale rovněž u široké veřejnosti. V tuto chvíli je MČ Praha 11 
jedinou městskou částí, která se tímto projektem do takové hloubky a v takové intenzitě 
zabývá. 

 

Bezpečnostní mapa 
 

Pro tvorbu bezpečnostní mapy byla využita podpora základních atributů systému 
MISYS. Podkladová vrstva je tvořena různými grafickými podklady (např. katastrální mapa, 
technická mapa, ortofotomapa, územní plán atd.). Tyto podklady pracují se vzájemně 
provázanými grafickými a popisnými informacemi, které si kladou za svůj konečný cíl 
vizualizaci pozitivních a negativních jevů na území MČ Praha 11, včetně indikace různých 
problémových oblastí. Samotné prvky bezpečnostní mapy jsou poté kresleny v poznámkovém 
výkresu. Tato aplikace umožňuje nad libovolnou kombinací vektorových i rastrových 
grafických podkladů jednoduchou formou zakreslit základní grafické elementy, kterými jsou 
body označené symboly, texty, linie a plochy.  

Obsah samotné mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů rozdělených do 
několika základních kapitol a na ně navazujících podkapitol, představujících konkrétní 
základové vrstvy (kriminalita, doprava, sociální, požární a bezpečnostní problematika). Tyto 
jednotlivé vrstvy dále obsahují konkretizující specifické podoblasti, zaměřené na konkrétní 
odpovídající bezpečnostní a problémovou oblast (rizikové komunikace, přechody pro chodce, 
problémové provozovny, lokality se zvýšenou koncentrací osob bez domova, přehled sídel a 
služeben jednotlivých bezpečnostních složek atd.). 
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Struktura jednotlivých mapových listů: 

Příklad 
• Kapitola 2. Doprava - úvodní kompletní mapa zobrazující celou kapitolu … 1 list 

 
o Souhrnně očíslovaný mapový přehled všech podkapitol části Doprava včetně 

nezbytné legendy 
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• Kapitola 2. 1. – Páteřní komunikace s největší nehodovostí (podkapitola části 
Doprava) … 1 list 

o výčet jednotlivých nebezpečných komunikací (počet následujících listů v této 
podkapitole = počet komunikací tohoto výčtu) 

o informační tabulkový box sumarizující celou podkapitolu (popis současné 
situace včetně již fungujících bezpečnostních a technických opatření a 
případných budoucích návrhů řešení)  
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o 6 listů (každá komunikace = 1 list) u každého listu: 
� úvodní tabulka s popisem či poznámkou sloužící k bližší specifikaci  
� mapa  
� fotografie či jiné doplňující znázornění 
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V současné podobě obsahuje mapa téměř 160 listů, jejichž počet se bude neustále zvyšovat 
dle nových kapitol či lokalit. Počítá se též i s využitím dalších mapových podkladů 
softwarového nástroje MISYS (např. technické mapy – horkovody, plynovody, elektrické 
rozvody atd.). 
 

 
 
Aktualizace probíhá pravidelně několikrát ročně po předešlé konzultaci s konkrétními 
zainteresovanými subjekty.  
 
Mapa ve formátu pdf bude dle jednotlivých kapitol, případně dalších doplňujících informací, 
umístěna na stránkách úřadu. Nedílnou součástí celé mapy bude též dle druhu jednotlivých 
podkladů rozdělení na veřejnou a neveřejnou část. 
 
Přehled hydrantů: 
 
Jako jediná městská část se může MČ Praha 11 pochlubit detailním grafickým zpracováním 
přehledu hydrantů na území MČ Praha 11. Tento přehled velmi dobře slouží jak HZS hl. m. 
Prahy (HS 4 – Chodov), tak též Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov. 
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Ukázka dalších podkladů: 
 

  
 

  
 

Přínosy a cíle projektu: 
 
Pokud se blíže zaměříme na přínos a záměr celého projektu, jedná se v prvé řadě zejména o 
zajištění požadavku vyšší bezpečnosti pro všechny obyvatele i návštěvníky MČ Praha 11, 
včetně ochrany jejich majetku. Další neméně důležité faktory představuje úzká spolupráce 
s bezpečnostními složkami, snadná dostupnost informací pro občany i jednotlivé složky IZS 
(bezpečnostní portál Jižního Města) a v neposlední řadě též vybudování centrálního 
monitoringu území MČ Praha 11 s důrazem na pozitivní i negativní jevy. 
 
www.praha11.cz 
http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/projekty/ 


