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HISTORIE

Od r. 2005 – zpracování dat 
proměnných parametrů silnic a dálnic 
ŘSD (např. ze systému ARGUS)

Od r. 2012 – periodické měření dat 
proměnných parametrů silnic a 
dálnic vlastním vozidlem ARAN

Každý rok měřeno a zpracováno 
více jak 3800 pruho kilometrů



ArcGISdTims
CleveRA 

Car

SOUČASNOST

Od r. 2015 – CleveRA 

• komplexní systém pro 
hospodaření na 
pozemních 
komunikacích

• Spojení špičkových HW 
a SW technologií

• Výsledek tříletého 
projektu inovace



MULTIFUNKČNÍ VOZIDLO

Rychlé a přesné měření: podélné nerovnosti, příčné profily, 
makrotextura, vyjeté koleje, kolmé 3D snímky, 
šikmé video snímky.

Pořizování 
velkého 
množství 

geografických 
dat



PŘÍPRAVA GIS PODKLADŮ

Zadání „silnice 2. a 3. tříd jihočeského kraje“ převedeme do množiny 
úseků silniční sítě – standardně síť ULS Silniční databanky ŘSD.

Výsledek:

Seznam úseků 
a uzlových 
bodů.



PLÁNOVÁNÍ MĚŘENÍ

Hledání optimální trasy pro jízdu diagnostického vozidla

– pro ArcGIS Network Analyst to není optimální úloha, stále ladíme…

Výsledek:

Vstupní data do 
měřicího 
systému 
CleveRA Car.



ZPRACOVÁNÍ DAT PROMĚNNÝCH 
PARAMETRŮ

Načtení dat z XML do databáze a jejich přiřazení do 20m sekcí, doplnění 
poruch a vyhodnocení výsledného stavu na úsecích komunikací.

Výsledek:

Vyhodnocené 
homogenní 
úseky 
komunikací.



AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ 
PORUCH

Systém LCMS dokáže z 3D snímků 
automatizovaně rozpoznat poruchy 
povrchu vozovky.

Výsledek:

Detekované poruchy včetně 
jejich rozsahu.



RUČNÍ KONTROLA PORUCH

Kontrola automatického vyhodnocení za pomocí přední a zadní šikmé 
kamery, možnost ruční korekce.

Výsledek:

Data poruch 
pro 
vyhodnocování 
stavu vozovky.



VIZUÁLNÍ KONTROLA V GIS

Vizuální porovnání vyhodnoceného stavu komunikací se zpracovanými 
proměnnými parametry a poruchami.

Výsledek:

Vyhodnocené 
komunikace pro 
zpracování v 
expertním 
systému.



PŘÍPRAVA DOPLŇKOVÝCH DAT

Data ze sčítání dopravy (těžká nákladní vozidla) - pro předpověď 
vývoje stavu vozovek, data nehodových lokalit pro upřesnění priorit při 
plánování…

Výsledek:

Vyhodnocené 
úseky 
komunikací s 
doplněnými 
daty zátěží a 
bezpečnosti



STANOVENÍ STRATEGIÍ OPRAV –
EXPERTNÍ SYSTÉM dTims

• Modeluje předpokládaný vývoj stavu vozovek v čase.

• Podle zadaných požadavků zpracovává plány údržby a oprav

v různých variantách technologií a 
finančních zdrojů.



VIZUALIZACE NAVRŽENÝCH PLÁNŮ 
ÚDRŽBY A OPRAV

• Vizualizace  variantních plánů v mapě – využití časových řad

• Tabulkové přehledy a reporty

Výsledek:

Zobrazení pro 
snadné 
porovnání 
navržených 
variant plánů.



ÚPRAVY PLÁNŮ UŽIVATELEM

Mapový klient umožňuje uživatelské úpravy navrženého plánu údržby a 
oprav – změny v čase, rozsahu a technologiích

Výsledek:

Plán 
přizpůsobený 
individuálním 
požadavkům 
zadavatele.



VYUŽITÍ GEOPORTÁLU VARS

Všechna zpracovaná data zpřístupňujeme v Geoportálu – aplikace VARS 
nad ArcGIS for Server. Obsahuje předdefinované tematické mapy i 
možnost sestavení libovolné mapové kompozice uživatelem.

Výsledek:

Přehledné 
zobrazení 
naměřených i 
vyhodnocených 
dat a plánů 
údržby a oprav



Děkuji za pozornost


