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CO JE MINIS

• MINIS = Minimální standard digitálního zpracování územního plánu v GIS 
a CAD

• Jde o otevřený standard, veřejně dostupný, poskytovaný zdarma, vč. 
pomocného kontrolního SW (tzv. MINIS-K)

• http://www.hydrosoft.cz/produkty/minis-ke-stazeni/

• Sjednocuje formu zpracování územních plánů, a tím usnadňuje jejich 
používání odbornou i laickou veřejností

• Umožňuje získat od projektantů standardně zpracovaná digitální data pro 
další použití (pořizování ÚAP, zpracování tematických geografických 
analýz území, pořizování studií apod.)

• Umožňuje snadno prezentovat ÚPD v prostředí internetu, mapových 
aplikacích…

http://www.hydrosoft.cz/produkty/minis-ke-stazeni/


CO JE MINIS

• První verze vznikla již v r. 2005, do souladu s požadavky NSZ byla MINIS 
nastaven v r. 2007 a stal se uceleným návodem pro zpracování ÚP v 
digitální podobě

• V současné době standard MINIS podporuje 6 krajů (kromě 
Královéhradeckého také: Pardubický, Středočeský, Olomoucký, Vysočina a 
Karlovarský)

• V Královéhradeckém kraji je v současné době:

• Zpracováno a vydáno 100 územních plánů nebo jejich změn v 
souladu se standardem MINIS (Nejvíce vydaných ÚP v MINIS je v ORP 
Hradec Králové (21), Rychnov nad Kněžnou (14), Jičín (13), 

• Rozpracováno 78 územních plánů nebo jejich změn (V tuto chvíli je 
nejvíce rozpracovaných ÚP v MINIS v ORP Jičín (17), Hradec Králové 
(14), Hořice (11) a Dvůr Králové nad Labem (9))



MINIS

Webová prezentace ÚPD:

ÚP nezpracované v MINIS 

• Výkresová část je naskenována a georeferencována, vložena do 
mapového projektu v rámci aplikace Pasport ÚPD obcí

• Z důvodu finanční náročnosti zpracování jsou tímto způsobem 
zpřístupňovány vždy pouze 2 výkresy – hlavní a koordinační

ÚP zpracované v MINIS 

• Výkresová část je přebírána v digitální podobě, odpadá nutnost skenování 
a georeferencování výkresů

• Prezentovány jsou všechny výkresy ÚP

• Takto zpracované výkresy umožnují uživateli mapové aplikace provádět 
vyhledávání, dotazování, 
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„NE MINIS“ – GRAFICKÁ PODOBA – hlavní výkres



POROVNÁNÍ LEGEND HLAVNÍCH VÁKRESŮ

MINIS „NE MINIS“



MINIS – WEBOVÁ PREZENTACE
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