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Využití GIS aplikací u KSÚS Vysočiny 
Ing. Julius Janeba, 20.4.2018 
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1. Co znamená pojem GIS 
GIS (z anglické zkratky Geographic Information System) je počítačový systém, který se zabývá 

ukládáním, správou a analýzou prostorových dat. Tedy takových dat, u kterých je nějaká informace – 

atribut – přiřaditelná ke geografické poloze. Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na 

některém místě zemského povrchu (např. strom, dům, řeka) nebo má vztah k některému místu na 

zemském povrchu (občan má někde trvalé bydliště, výrobek byl vyroben v určité továrně). Zároveň 

se tyto objekty vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. 

Rozsah využití GIS se v současnosti neustále rozšiřuje, jako součást geoinformatiky se stal 

samostatným vědním oborem. Důkazem je mimo jiné i jeho zařazení do středoškolských učebních 

osnov. 

GIS lze využít v širokém spektru lidských činností od technických disciplín dopravní a 

technické infrastruktury přes systém rychlého zásahu, otázky životního prostředí až po socio-

ekonomické jevy. Příkladem může být prostorová analýza volebních výsledků, pomocí které 

politologové a volební manažeři zjišťují korelací příčiny úspěchu a neúspěchu kandidátů a stran. 

 

 
Obrázek č.1 – výsledky 2.kola prezidentských voleb 2018 v okolí Skalského dvora 



 2 

2. GIS v Kraji Vysočina 
Kraj Vysočina je lídrem v rozvoji a využívání GIS aplikací z pohledu veřejné správy a samosprávy. 

Portfolio služeb se neustále zpřesňuje a rozšiřuje, cílem je vždy dosažení co nejlepší využitelnosti pro 

konkrétní subjekty – úřady, správce majetku a další veřejné instituce, soukromé firmy i samotné 

občany. 

 V základním rozdělení na stránkách http://gis.kr-vysocina.cz lze nalézt kromě dopravy kulturu 

a cestovní ruch, územní plánování, životní prostředí a další mapy nejrůznějšího využití. 

 
Obrázek č.2 – hlavní menu stránek http://gis.kr-vysocina.cz 

 

Z pohledu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) lze například využít tato externí data: 

 Dopravní informace z Národního dopravního informačního centra, možnost jejich sdílení se 

neustále rozšiřuje i díky současnému zadání ŘSD firmě VARS; 

 Statistika nehod za uplynulá období, vychází z databáze Policie ČR; 

 Přehled zásahů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – online zápis výjezdů jednotek HZS 

s popisem použité techniky a předmětu zásahu, může využít sloužící dispečer KSÚSV; 

 
Obrázek č.3 – přehled zásahů Hasičského záchranného sboru dne 13.4.2018 

http://gis.kr-vysocina.cz/
http://gis.kr-vysocina.cz/
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 Zásady územního rozvoje s vymezením veřejně prospěšných staveb a opatření, další územně 

plánovací dokumentace; 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – s ohledem na plánované souvislé opravy v průtazích obcí; 

 Mapa rozdělení úklidu veřejného prostranství v rámci akce „Čistá Vysočina“, na které se KSÚSV 

podílí svozem odpadu; 

 Katastr nemovitostí – mapa s údaji o vlastnících nemovitostí. 

Všechny tyto údaje lze integrovat pomocí softwarových nástrojů jako několik vrstev do jedné 

mapy, tato možnost vlastního přizpůsobení představuje velkou výhodu pro uživatele GIS. 

 

3. GIS aplikace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 
Také samotný správce komunikací II. a III.třídy na Vysočině využívá možností GIS. Již od roku 2009 

vede evidenci silnic, založenou na podkladu datové sady ŘSD (silniční databanka) a ČUZK, doplněnou 

o vlastní data stavu povrchů, dokončených a plánovaných akcí, všech mapových výstupů aktuálního 

plánu zimní údržby a další údaje. Údaje jsou porovnány a kalibrovány s výsledky diagnostiky Clevera 

firmy VARS. Aplikace má vlastní symbologii, možnost nastavení různé podkladové mapy, její výstupy 

slouží jako územně analytické podklady nebo podklady hlukových studí.  

3a. Hodnocení stavu povrchů, plán souvislých akcí, mapa záruk, okruhy a technologie ZÚ 
Interní mapový klient je hlavním GIS nástrojem KSÚSV. Podmínkou je pravidelný sběr dat 

inspektory silnic, především aktuálního stavu povrchů, vždy na jaře se aktualizuje a formou .shp 

(shapefiles) dostává do mapového klienta. Dalším zdrojem je SIP (dříve SEPIA) firmy VARS s evidencí 

dokončených staveb, z něj se vytváří přehled akcí v letech a následně mapa záruk. Na vývoji sítě ULS 

nebo softwaru SEPIA se pracovníci KSÚSV také podíleli. Starosty měst a obcí nejvíce zajímá mapa 

plánovaných staveb na daný rok, v ní se na jednom místě shromažďují data také za akce Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic. Od února je vždy 

zveřejněna ke stažení v podobě .pdf soubor na webových stránkách http://www.ksusv.cz. 

 
Obrázek č.4 – barevně rozlišený stavu povrchů (stupně 1 až 5) v interním mapovém klientu KSÚSV 

http://www.ksusv.cz/
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Obrázek č.5 – mapa plánovaných stavebních akcí na silnicích v Kraji Vysočina 2018 

Součástí mapového klienta Krajské správy a údržby silnic na Vysočině jsou také veškeré datové 

podklady k zimní údržbě. Tvorba Plánu ZÚ probíhá ve vlastním softwaru Deník zimní údržby, z něj 

jsou data v podobě řádků úseků mezi uzlovými body převedena do podoby GIS. V samostatných 

vrstvách jsou vedeny okruhy, technologie a pořadí důležitosti. Navíc lze nahlédnout na mapu úseků 

s povinnými řetězy pro nákladní automobily, umístění zásněžek a další. Všechny mapy lze vytisknout 

na vlastním plotru. 

 
Obrázek č.6 – mapa technologie ZÚ, detail na úseku silnice III/36034 ke Skalskému dvoru 
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3b. Aplikace pro dispečery – pohyb vozidel  
Vybavení automobilů a další techniky jednotkami GPS se stává standardem nejen u veřejných 

institucí. U firem, které zajišťují údržbu silnic I.třídy pro ŘSD na základě nových osmiletých smluv, je 

vybavení jednotkami včetně propojení s nástavbami přímo vyjmenovanou povinností. Data, která 

z GPS jednotek v určitých časech odchází k softwarovému zpracování, lze dále využít pro statistiky, 

odůvodnění adekvátnosti výkonů nebo zobrazení on-line sledování polohy vozidel. Běžně se tak děje 

pomocí zabezpečených přístupů do webových aplikací poskytovatelů služeb.  

V poslední době se však některé kraje rozhodly tyto údaje poskytnout v otevřené podobě 

veřejnosti. Jedná se o interpolaci známých poloh sypačů pomocí openstreetmap, výsledkem jsou 

spojené čáry nad silniční sítí, jejich barva znamená dobu posledního průjezdu sypače – do 30 minut, 

30 – 60 minut, 1 až 3 hodiny, 3 až 6 hodin, 6 až 12 hodin. Časové intervaly tedy odpovídají limitům 

zásahu podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Nevýhodou je možnost nesprávného propojení dvou známých 

bodů, neboť údaje z GPS jednotky neodcházejí kontinuálně, ale v odstupech v řádu desítek vteřin. 

Z toho může pramenit určitá nepřesnost, která musí být veřejností tolerována. V každém případě je 

rozhodnutí o otevřenosti těchto dat politickým rozhodnutím krajských orgánů. 

 
Obrázek č.7 – zimní obslužnost Údržby silnic Královehradeckého kraje, a.s. 

Krajští silničáři na Vysočině se rozhodli pro trochu jiný způsob kontroly pohybu vozidel. Ve 

spolupráci s GIS oddělením Krajského úřadu a firmou ArcData, která je distributorem softwaru 

americké firmy Esri, byla vyvinuta mapová aplikace, ve které jsou poslední známé polohy techniky 

zobrazeny jako jednotlivé body se stanovenými parametry, které odeslala GPS jednotka. Aplikace 

běží na GeoEvent serveru, který kontinuálně analyzuje odchozí data poskytovatele služby. Při 

oddálení mapy se body spojí do jednolité čáry. Při přiblížení a kliknutí na daný bod se zobrazí detailní 

informace o činnosti – typ sypače, jeho registrační značka a příslušnost ke středisku, aktuální rychlost 

a stav pracovní činnosti – sype/nesype, pluží/nepluží. V celku se toto promítá do statistik za vybranou 

oblast. Aplikace slouží primárně pro dispečery zimní údržby, její mobilní verzi využívá také 

management v kontrole pohybu mechanizmů v zimě a také v létě např. při navážení obalované směsi. 



 6 

 
Obrázek č.8 – pohyb sypačů zimní údržby KSÚSV dne 8.2.2018 

 

 
Obrázek č.9 – konkrétní detail vybraného vozidla 
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3c. Majetkoprávní analýza silnic 
Účelem zpracování majetkoprávní analýzy bylo získání přehledu pro pracovníky majetkových 

útvarů – určení pozemků, které dosud nevlastní Kraj Vysočina. Cílem má být postupné vykoupení 

nebo získání těchto parcel. Řada z červených, tedy dosud nevykoupených pozemků, je ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stejně tomu je např. u II/360 z Nového Města 

na Moravě na jih směrem na Křižanov – červený úsek na mapě. 

 
Obrázek č.10 – majetková situace pozemků u okružní křižovatky v Novém Městě na Moravě 

4. Budoucí směřování, závěr 
Zdokonalování GIS technologií bude jistě pokračovat i nadále. Stejně jako u obecného rozvoje 

informačních systémů je nutné zajistit, že přínos pro konkrétní uživatele bude vyšší než náročnost, 

vyplývající z „nutnosti“ používání. Jinými slovy není cílem přinutit cestáře, aby trávili další hodiny před 

obrazovkou počítače. GIS jim má sloužit, přinášet v jednoduché podobě potřebné údaje, které ke své 

práci potřebují.  

Budoucnost proto spatřuji v automatizovaném sběru dat v pravidelných intervalech, případně 

on-line, v integraci dat a v jejich mobilním využití. Pasport stávajícího stavu se už nemusí odehrávat 

pouze „ručním“ najetím inspektory silnic, mohou být uplatněna data třetích stran, mapových klientů, 

zapojit bude v budoucnu určitě možné i výstupy inteligentní diagnostiky. Neustále se bude rozvíjet 

přenos aktuálních dat o dopravní situaci, začínají se využívat tzv. plovoucí vozidla mapující pohyb 

dopravního proudu. Každý úsek bude mít přesně určenou intenzitu provozu v daný okamžik a jako 

průměrnou hodnotu za minulá období. V neposlední řadě pak vzroste význam mobilních aplikací – 

možnost sběru dat a prohlížení přímo v terénu. Ambicí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny je být 

součástí těchto změn a využít co nejlépe možností GIS ke své činnosti.  


