
 

 Pasport zeleně a stromů 
 

Vytvořeno v rámci projektu Efektivní úřad Červená Voda 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010074 v období od 2.1.2020 do 31.12.2020. 
  

Zprávu vytvořil Mgr. Miroslav Beran  

Tvorba pasportů infrastruktury byla provedena v rámci projektu Efektivní úřad 

Červená Voda, číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010074 čase od 3/2019 do 

2/2021.  

Cílem aktivity bylo zmapovat infrastrukturu v obci, získat aktuální a kvalitní podklady pro její údržbu, 

tím eliminovat rizika havárií a eliminovat nedostatky ve správě věcí veřejných. Byly zajištěny podklady 

k renovaci a obnově (efektivní plánování finančních prostředků). Díky zpracovaným pasportům je obec 

připravena na dotační možnosti k obnově infrastruktury obce a plnění zákonných norem - např. dle 

zákona 183/2006 Sb., nebo také k úspoře finančních prostředků díky včasné modernizaci dané 

infrastruktury. 

Mapování infrastruktury probíhalo ve spolupráci s externím dodavatelem. Data byla vkládána do 

systému GIS4U. Tento mapový portál provozuje společnost InterSoft s.r.o. a obec ho dlouhodobě 

používá. V rámci spolupráce byly navýšeny funkcionality systému, zpřístupněny nové mapové vrstvy 

ke každému pasportu, importována nebo získána nová data a jejich správa. Data portálu jsou veřejně 

dostupná na webové adrese  

https://cervena-voda.gis4u.cz/. 

K vrstvám byly pořízeny detailnější fotografie z dronu. Mimo základní fotografie z ČÚZK má obec 

k dispozici aktuální fotografie z dronu (rok 2020) v rozlišení 2 cm/pixel (0,014 km2) hřbitovy a 4 

cm/pixel zbývající intravilán obce (2,9 km2). Fotografie jsou naimportovány do systému GIS4U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad - mapa intravilánu. 

https://cervena-voda.gis4u.cz/
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V rámci projektu došlo k získání dat jak ze starších dokumentů, tak šetřením na místě. Data byla 
vložena do nové mapové vrstvy, která je veřejná. Bylo vloženo 211 bodů nebo ploch. 
 
Odkaz na vrstvu portálu: https://cervena-voda.gis4u.cz/mapa/pasport-zelene/ 
 
Příklad znázornění veřejné zeleně a stromů s legendou.  
 

 
 

 
 
Provedené činnosti: 

• analýza stávajících dokumentů,  

• získání dat v terénu 

• ověření shody dokumentů se skutečností, nápravy, zakreslení poloh stromu 

• Vložení základních atributových hodnot 
  

https://cervena-voda.gis4u.cz/mapa/pasport-zelene/
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Detail značení světlení s jinou mapovou vrstvou.  

 
 
Detail označení stromů (Dolní Orlice). Databázové řazení objektů světlení pro možnost editace a 
filtrování 

 
Detail plochy zeleně (Šanov).  
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Detail plochy zeleně (Červená Voda) 

  
 
Detail evidence stromů (Červená Voda – knihovna). 
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Obec Červená Voda od roku 2016 systematicky řešila možnosti správy svých projektů za účelem 

navýšení příjmové části rozpočtu, eliminaci rizik plynoucích z projektů a splnění požadavku dlouhodobé 

podpory rozvoje obce. Byly hledány nástroje, které by dále nezatěžovaly rozpočet obce. Popsaný vývoj 

a výsledky přímo korespondují s vývojem personálního obsazení projektového oddělení úřadu a 

dlouhodobými požadavky vedení obce. Možnosti zlepšování lze nalézt v implementaci systému do 

činností dalších odborů úřadu.  Při zadávání dat do mapového portálu došlo k jejich třídění a 

aktualizaci. 


