
 

 

České silnice přehledně v interaktivní mapě ŘSD 

 

Zlín, 22. 5. 2020 

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) intenzivně zdokonalují novou mapovou aplikaci veřejně 

dosažitelnou přes úvodní internetovou stránku instituce. Po zadání adresy www.rsd.cz uživatel najde 

detailní informace o státním podniku včetně centrálně umístěné mapy všech staveb, oprav  

a odpočívek.  

 

V rámci včasného informování občanů o stavu dopravní infrastruktury ŘSD doporučuje pravidelně 

navštěvovat mapový portál. Volitelný výběr zobrazovaných informací může ulehčit plánování trasy, 

nebo jen zvýší povědomí o sjízdnosti a vybavenosti tuzemských komunikací. Před jízdou je snadné 

započítat možná zdržení v rámci modernizace silničních úseků a nespornou výhodou je bleskové 

zjištění konkrétního množství dostupných zastávek.  

 

Mapová aplikace umí stručně představit aktuální či budoucí opravované sekce dálnic a silnic první 

třídy, které jsou lemované odpočívkami. Místa pro oddech prochází průběžnou inovací, proto na 

mapě přibývají adresy volných parkovišť opatřených toaletami, sprchami i bankomaty a řidič si 

předem může rozvrhnout také pauzu spojenou s tankováním pohonných hmot, dobíjením 

elektromobilu anebo mytím vozu.  

 

Veškeré prostředky momentálního rozptýlení jsou v nové mapě uvedeny společně s volbou kraje  

a označení komunikace. Dobrovolné kontextové menu urychluje orientaci v barevném schématu 

České republiky. Systém dovede řadit evidované údaje s ohledem na název stavby, délku, kód a 

poslední aktualizaci. Důležité novinky jsou nahrávány bez prodlení, proto se na zjištěné skutečnosti 

může každý spolehnout. 

 

Přímý odkaz na mapu: ZDE 

 

Více fotek: https://www.rsd.cz/wps/portal/ 

 

Stručně o ŘSD: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. 

Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 

tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a 

zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. 
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