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• Představení nových agend převedených na MMR 

–Regionální Informační Servis (RIS) 

–Mapový Server 

–Mobilní verze Mapového Serveru 

–Tvorba map 

 

 

Cíl prezentace 



Jaký je cíl RIS a MS? 

Přidaná hodnota dat 
• Sběr dat jednotnou metodikou pro celé území 

• Statistické ukazatele v časových řadách 

• Propojení s MSC 2007+ umožňuje automaticky přenášet všechny 

projekty od stavu P4 (74 300 projektů) 

• Údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných 

dotačních titulech 

 

Zobrazit základní charakteristiky území (socioekonomické, hospodářské, 

apod.) na jednom místě 

• s maximem informací z různých zdrojů    

• promítnout je do mapy 

• udržovat je aktuální 

 



RIS a Mapový Server – volně přístupné 

aplikace na internetu již od roku 2001 
Regionální informační servis – samostatný systém 
pro každý kraj (vyjma Prahy) – v jednotné struktuře 
www.risy.cz 
 
 
   
 
 
 
 

 1700 aktivních stránek systému  
  Statistiky návštěvnosti – 1,25 mil. prohlédnutých 
stránek za rok 2015, průměrná  návratnost  
uživatelů > 39% 
  Uživatelé – samospráva a veřejná správa, investoři, 
studenti  a pedagogové všech typů (SŠ a VŠ), odborné 
instituce, veřejnost… 

Mapový Server 
http://mapy.crr.cz  
 15 mapových projektů 
 600 tis. prohlédnutých stránek, 42,9% návrat. uživ. 
Ocenění v soutěžích: 
 Geoaplikace 
2001 – RIS – 2. – 3. místo 
2003 – RIS – 1.místo 
2005 – Mapový server – 1. místo 
 Mapa roku 
2006 - Mapa roku 2005 v kategorii internetových aplikací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 14,0 17,1 20,7 22,6 22,9 22,2 22,3 23,7 23,9 25,3 25,4 24,6

2008 23,4 25,0 26,3 26,8 26,4 26,1 25,8 26,3 26,2 27,6 29,8 29,1

2009 24,7 25,2 26,6 30,1 30,0 29,8 27 26,0 27,3 30,8 36,0 34,1

2010 31,2 31,6 35,6 36,4 32,2 31,5 27,2 29,2 30,2 33,2 33,4 34,5

2011 31,1 34,8 38,3 36 33,1 30,5 28,5 35,4 32,5 34,6 40,9 37,6

2012 33,7 37,3 38,5 39,5 34,4 33,3 33,3 34,8 31,2 34,8 37,5 35,5

2013 30,8 33,6 36,4 37,3 30,9 32,3 33,2 34,9 32,9 33,7 36,7 34,6

2014 31,3 34,3 37,1 40,5 36,4 36,1 36,4 37,1 35,5 36,1 39,3 38,3

2015 35,9 37,9 40,3 40,6 35,9
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Projekty spolufinancované z peněz EU 

Programy EU 

Aktuálně platné dotační programy a tituly   

Ubytovací zařízení 

Statistická data 

Ekonomické subjekty 

Administrativní instituce 

Obce 

Vesnice roku 

Nevládní neziskové organizace 

Mikroregiony 

Místní akční skupiny 

Euroregiony 

Informační střediska 

Průmyslové zóny 

Brownfields 

Rozvojové plochy 

2011 

2008 

2009 

Datové sady, jejich zdroje a režim aktualizace 

v jednom kalendářním roce 





Veřejná správa 
(Informace o institucích) 
S přenesenou působností – úřady 
S vlastní působností – obecní a městská 
samospráva 
Správní členění  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj  + Okresy + ORP 
(Statistické ukazatele v 
časových řadách) 
Hospodářské prostředí  
Životní prostředí 
Sociální prostředí 
Vybavenost kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionální informace   
O kraji 
Euroregiony 
Místní akční skupiny 
Mikroregiony 
Infocentra 
Hotely a ubytovací zařízení 
NNO 
Ekonomické subjekty 
Brownfields 
Průmyslové zóny 
Rozvojové plochy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





Dotace z tuzemských i zahraničních zdrojů 

Rychlý přehled právě aktuálních dotačních programů a 

titulů lze získat: 

 ze samostatného vyhledávače  

 z dynamického pole přímo z úvodní stránky RIS 

 

Přidaná hodnota zpracování :  

jednotná struktura detailů u všech titulů včetně termínů 

a kontaktů 

 

Příklad použití filtrování: 

• Dle hledané fráze    

• Tematická oblasti 

• Typu žadatele 

• Umístění dotace 

k 18. 1. 2016 máme evidováno 368 aktuálních dotačních 

programů a titulů 

aktualizace 1x týdně  

jednotný popis, podmínky, termíny, kontakty 

 

  

část detailu vyfiltrovaného dotačního 

titulu 



Samostatná mapová produkce pro potřeby MMR a dalších orgánů veřejné správy.  



  Projekty EU  > 81 500 realizovaných projektů, 

spolufinancovaných z prostředků EU  včetně jejich popisu aj. 
(k 3.2.2016)          

  Programy EU      

  Administrativní instituce            
 Statistická data > než 1300 základních ukazatelů z databáze 

KROK, 300 ukazatelů konstruovaných, v časových řadách, některé 
od r. 1995 

  Ekonomické subjekty        

  Průmyslové zóny 
  Brownfields 
  Rozvojové plochy 
  Ubytovací zařízení 
 Obce 
 Vesnice roku 
 Nevládní neziskové organizace 
 Mikroregiony 

 
 

 



Práce s vyhledávači 

Zadání parametrů do vyhledávače 

Výběr a zobrazení detailu 

konkrétního projektu  

Zobrazení projektu v mapě 

Výběr vyhledávače 





  Základní data o obci  
  Základní sídelní jednotky, příp. městské části 
  Ocenění v soutěži Vesnice roku 
  Samospráva  
  Veřejná správa -  Stavební úřad 
  Finanční úřad   
  Matriční úřad  
  Úřad práce 
  Katastrální úřad 
  Okresní správa sociálního  
          zabezpečení 
  Živnostenský úřad 
  Soudy a státní 
          zastupitelství 
  Hygienická stanice 
  Obyvatelstvo (statistická data) 
  Nezaměstnanost (statistická data) 
  Technická vybavenost obce -Technická vybavenost 
    Doprava 
    Peněžnictví 
    Byty 
  Kultura 
 
   

   
Turistika, členství -  Euroregiony  

  Infocentra 
  Mikroregiony 
  Místní akční skupina 
  Nevládní neziskové 
       organizace 
  Hotely a ubytovací 
       zařízení 

   Školství, sport 
   Zdravotnictví, lázně 
   Sociální oblast 
   Hospodářské prostředí -  Hospodářská činnost 
  Druhy pozemků 
  Brownfields 
  Průmyslové zóny 
  Rozvojové plochy 
 
  Data ze Sčítání lidu, domů a bytů -  cca 70   
ukazatelů 
   
 

Co a kde lze nalézt v projektu  „Obce“ za vybranou obec? 



http://mapy.crr.cz 



• 15 mapových projektů 

• Propojení s daty RIS 

• Volitelný výběr podkladových dat 

• Wms (využívání i poskytování) 

• Data administrativního členění ČR 

     i přeshraničí 

• Podporovány 4 prohlížeče (IE, FF, Chrome, 
Opera) 

• Dostupná i verze uzpůsobená pro mobilní 
zařízení 

• Metadatový systém (METIS) 

• Editační aplikace 

• HelpDesk 
 

Základní informace 



• Obecné mapy: 
• ZABAGED 
• SHOCart (včetně přeshraničí) 

Administrativní členění: 

– EBM (EuroBoundaryMap) 

– RSO (ČSÚ) 

• WMS: 
• Ortofoto  
• Katastrální mapy 
• ZM 10 
• II. Vojenské mapování (Cenia) 
• DMÚ 25 (Cenia) 

• Tematické mapy: 
– MAS – územní působnost (NS 

MAS) 
– Příroda (AOPK) 
– Sčítání dopravy (ŘSD) 
– Turistická mapa (PlanStudio) 
– Adresní body 
– DKM 

 

Datové zdroje a mapové podklady 
Vlastní datové sady: 

• Mikroregiony 

• Euroregiony 

• MAS – členové 

• Infocentra 

• Administrativní instituce 

• Weby obcí 

• Rozvojové plochy 

• Průmyslové zóny 

• Brownfieldy 

• NNO 

• Vesnice roku 

• Historické město roku 

• Oblast působnosti přeshraniční 
spolupráce 

• Tematické vrstvy se stavem 
čerpání 



 





Mobilní verze Mapového Serveru 

http://mapy.crr.cz/mobile 



• Obce 

• Projekty EU 

• Informační centra 

• Brownfields 

• Průmyslové zóny 

• Rozvojové plochy 

6 základních projektů 

Vyhledávání dle 

• Aktuální polohy 

• Ve vyhledávači 

 



 



Tvorba map 

Převážně tematické mapy stavu čerpaní z fondů 

EU 

Mapy s tematikou regionálního rozvoje 

Vymezení území podpory 

Historické město  a vesnice roku (v minulosti) 

Tvorba posterů na prezentace 

Mapy pro interní potřebu CRR 
 

 
Spolupráce s: 

NOK 

OSMS 

Odbor evropské územní spolupráce 

ŘO IOP 

Euroregion Glacensis 

JTS ČR-PL 

http://www.risy.cz/cs/mapy-ke-stazeni 





• Dokončit převod z Centra a zajistit provoz  

 

• Zpracování plánu rozvoje v návaznosti na agendy MMR 

 

• RIS  

–  napojení na db projektů období 2014-2020 

–  národní dotační tituly 
 

 

• MS 

–  Projekt územní dimenze 

–  Aktualizace ZABAGED 

–  Nová prezentace projektů EU 

–  Změna souřadnicového systému 

–  Vývojové práce na jádru systému 

– … 

 

 

 

 

 

 

Další rozvoj 



Děkuji za pozornost 
      

 
 

www.risy.cz 

http://mapy.crr.cz 
Jiřina Šleichrtová 
jirina.sleichrtova@mmr.cz 

 
František Puršl 
frantisek.pursl@mmr.cz http://mapy.crr.cz/mobile 


