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VAŠE CESTA 

K CHYTRÝM ŘEŠENÍMVARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní 

a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku 
a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace 

odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií 

a zákazníkům přináší zcela nové možnosti za vysoce 

konkurenčních podmínek. 

VARS BRNO a.s. poskytuje rovněž navazující služby – 

konzultace, návrh řešení, přizpůsobení a vývoj, implementaci, 

24/7 podporu a školení. 

Mezi nejvýznamnější klienty patří: ministerstva dopravy, 

plavební správy, technické správy, krajské úřady a krajská 

města, dopravní a výzkumná centra, projektanti a další.

VARS BRNO a.s. je součástí jedné z nejvýznamnějších 
nadnárodních skupin VINCI Energies.

Pro oblast dopravní telematiky vyvinul VARS BRNO a.s. 

modulární systém SMARTiC, který pokrývá sběr 
a zpracování dopravních dat (stav a stupeň dopravy, výpočet 

dojezdových dob, spojité zátěžové mapy), dispečerský 
dohled, adaptivní řízení provozu (pomocí definovaných 

řídících scénářů), poskytování dopravních informací 
(webové a mobilní aplikace, TMC, V2I,…) a analytické 
aplikace pro dopravní inženýry. 

Pro oblast správy majetku dopravní cesty vyvinul VARS 

BRNO a.s. modulární systém CleveRA, zaměřený na 

komplexní proces hospodaření s pozemními komunikacemi. 

Obsahuje diagnostiku a majetkovou evidenci vozovek 
(měření multifunkčním vozidlem, podrobná diagnostika 

a laserscan, evidence majetku – pasport), sadu aplikací 
podporující běžnou údržbu pozemních komunikací 
(kontrolní systém běžné údržby, elektronický plán zimní 

údržby, deník zimní údržby, provozně výrobní plán, stavebně-

investiční plán), expertní systémy hospodaření s majetkem 
(hospodaření s vozovkou, hospodaření s mosty) a aplikace 
podporující manažerské rozhodování.

Pro oblast GIS VARS BRNO a.s. nabízí geoportály pro 

veřejnou správu, systémy pro správu majetku průmyslových 

objektů, webové plavební mapy, systémy měření hloubek 

a sedimentů ve vodních tocích a nádržích a další.

Společnost VARS BRNO a.s. pořádá v oblasti GIS, CAD 

a dopravy kurzy a uživatelské semináře na vybraná aktuální 

témata. 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
::  Komplexnost – systém pokrývá všechny 

procesy v oblasti údržby pozemních 
komunikací.

::  Technologický prvotřídní standard – postavený 
na osvědčených, celosvětově používaných 
komponentech dTIMS a Pavemetrics – v praxi 
ověřeno a v mnoha státech využíváno.

::  Efektivita – rychlá a přesná diagnostika pomocí 
multifunkčního vozidla ARAN, automatizované 
zpracování dat, navazující expertní a manažerské 
aplikace zrychlují proces od naměření 
po podklady pro rozhodnutí s variantními plány 
oprav do řádu dnů.

::  Modularita – data jsou sdílená napříč podsystémy 
a jednotlivé aplikace na sebe navazují, možnost 
využívat pouze určité moduly.

::  Řízení nákladů na údržbu v celém životním cyklu 
vozovky.

::  Provozní aplikace jsou součástí systému 
a doplňují a využívají společnou datovou 
základnu.

::  Otevřená platforma – snadné doplňování nových 
aplikací a nových funkcí, nových uživatelů.

::  Moderní „CLOUD“ řešení – přístup do systému 
je možný odkudkoli, kde je připojení k internetu, 
podpora tabletů a chytrých telefonů. 
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REFERENCE/PARTNEŘI

CleveRA – PŘEHLED

DIAGNOSTIKA A MAJETKOVÁ EVIDENCE 
VOZOVEK
Sběr a zpracování dat proměnných a neproměnných 

parametrů pro potřeby hospodaření s pozemními 

komunikacemi, pro návrhy způsobu a technologií oprav 

a pro kontrolu kvality.

MODULY:

::  Měření proměnných parametrů vozovky 
multifunkčním měřicím vozidlem: příčné nerovnosti, 

podélné nerovnosti, makrotextura, automatizovaný sběr 

poruch vozovky, geometrie vozovky, videopasport. 

::  Měření protismykových vlastností vozovky. 

::  Podrobná diagnostika: měření únosnosti konstrukce, 

georadarová měření, laboratorní rozbory odebraných 

materiálu konstrukčních vrstev. 

::  Laserové skenování komunikací. 

::  Evidence majetku silnic – pasport komunikací.

PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY 
SILNIČNÍ SÍTĚ
Provozní aplikace podporující každodenní činnost 

majetkového správce při řízení, provádění, vyhodnocení 

a plánování běžné a souvislé údržby komunikací. 

MODULY: 

::   Kontrolní systém běžné údržby – řešení pro běžnou 

údržbu komunikací. Podpora prohlídek komunikací – 

evidence závad a záruk a řízení procesů spojených se 

zadáním, ověřením, odstraněním závady a ekonomickým 

vyhodnocením běžné údržby. 

::  Deník letní a deník zimní údržby eviduje nasazení 

pracovníků a mechanismu pro výkon letní resp. zimní 

údržby, činnosti a zajištění BESIPu. 

::  Elektronický plán zimní údržby stanovuje, jakým 

způsobem je řízena a prováděna zimní údržba, promítá 

se do všech aplikací zimní údržby. 

::  Provozně výrobní plán slouží k vytváření podkladu pro 

fakturaci za běžnou a zimní údržbu. 

::  Sledování výkonů vozidel sleduje vykonávanou činnost 

pomocí GPS zařízení.

::  Stavebně investiční plán podporuje přípravu a sledování 

souvislé údržby a investičních akcí na komunikacích. 

HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU A MOSTY 
Expertní systémy pro návrhy variant k hospodaření 

s vozovkou, mosty a ostatními objekty v závislosti na 

finančních zdrojích.

::  Systém hospodaření s vozovkou je založený na 

expertním jádru dTIMS podporujícím stanovení strategie 

a technické politiky vlastníka komunikací (prevence, 

obnova, rekonstrukce, udržující strategie), manažerské 

vyhodnocení a reporting.

::  Systém hospodaření s mosty podporuje všechny procesy 

hospodaření s mostními objekty – evidence, prohlídky, 

údržba ve vazbě na mostní prohlídky, finanční ohodnocení 

oprav, údržby a rekonstrukce mostních objektů, strategie 

financování údržby mostních objektů.

PODPORA MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ 
Podporuje manažerské řízení hospodaření s majetkem 

pozemních komunikací s využitím prostředků Business 

Intelligence. Prezentuje strategie a projekty hospodaření 

s pozemními komunikacemi, poskytuje konsolidované 

a strukturované informace o vlastněném a spravovaném 

majetku dopravní infrastruktury, kvalitě a bezpečnosti 

dopravní infrastruktury, o financování údržby a rozvoje 

dopravní infrastruktury.

 

MĚŘENÍ, DODÁVKA DAT A ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ 
O TECHNICKÉM STAVU VOZOVEK DÁLNIC 
A RYCHLOSTNÍCH SILNIC ČR 
::  Měření, dodávka dat a hodnocení proměnných parametrů vozovek 

vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR multifunkčním 
měřicím zařízením.

::  Měření, dodávka dat a hodnocení protismykových vlastností vozovek 
vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR.

::  Dokumentace vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR 
mobilním mapovacím systémem. 
(laserscanning a sférické video)

:: Outsourcing datového skladu naměřených dat.
:: Průběžná konzultační činnost.

DODÁVKA PAVEMENT MANAGEMENT SYSTÉMU PRO 
SPRÁVU LETIŠTNÍ PLOCHY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
::  Úplná evidence provedených prohlídek a nalezených závad, včetně 

řízení procesů odstranění závad na veškerých letištních plochách.
::  Mobilní klient k zaznamenávání závad přímo v terénu i s GPS 

lokalizací. Webová aplikace pro vyhodnocení získaných dat spolu 
s návrhem postupu na odstranění závady. Podrobná analýza stavu 
povrchových vlastností letištních ploch pomocí multifunkčního 
diagnostického vozidla.

DODÁVKA LICENCE KONTROLNÍHO SILNIČNÍHO 
SYSTÉMU 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
::  Zavedení jednotného postupu při řešení požadavků na údržbu – sběr, 

zadávání a odstranění závad a sledování prohlídek na silniční síti 
v majetkové správě ŘSD ČR v aplikaci pro jejich evidenci.

::  Evidence záruk – jednotný postup při zaznamenávání a kontrole 
záručních lhůt.

::  Webová aplikace instalována v síti Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
dostupná online také zhotovitelským firmám. Mobilní klient pro 
práci v terénu. 

::  Projekt pokrývá 5 808 kilometrů komunikací I. třídy a 136 km 
rychlostních silnic.

Kontrolní systém pro evidenci závad a postupu při jejich odstranění je 
používán také Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje, Správou a údržbou silnic Jihomoravského 
kraje a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.

INFORMAČNÍ SYSTÉM MAJETEK A PASPORT (IS MAP)  
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
::  Správa veškerých dat o majetku silničních komunikaci 

a souvisejících jevech a činnostech.
:: Sjednocení metodiky evidence a hodnoceni stavu majetku.
:: Plánování a evidence výkonů činností (prohlídky, údržba,.).
::  Základem majetkové části Centrální evidence pozemních 

komunikací.

SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S MOSTY
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, KRAJE A SPRÁVCI 
KOMUNIKACÍ MĚST PRAHA, BRNO, OSTRAVA, PLZEŇ
::  Využívá data Centrální evidence pozemních komunikací, 

jednoznačně identifikuje jednotlivé mostní objekty a eviduje o nich 
důležité informace. 

::  Poskytuje údaje o provedených prohlídkách mostních objektů 
v chronologickém pořadí, registruje údržbové práce a opravy.

::  Propojení na externí, zejména GIS systémy a aplikace
 Hospodaření s vozovkou a Správa majetku a pasport.

Společnost VARS BRNO a.s. je exkluzivním 
partnerem společnosti Ramboll pro diagnostiku 
vozovek a Viagroup, resp. Deighton 
pro konzultace, implementace, prodej 
a podporu systému dTIMS.

Více informací: www.vars.cz/hospodareni


