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Ministerstvo životního prostředí

POVIS Po odňo ý informační s stémPOVIS - Povodňový informační systém

Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní y j p p p
základní platformou pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými 
subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě

zajistit jednotné formáty předávaných informacízajistit jednotné formáty předávaných informací.
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www.dppcr.cz Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán umožňuje

lepší podpora činnosti povodňové komise před, při a po povodni

operativní přístup k informacím a mapám v rámci Internetu, Intranetu 
a na CD/DVD
koordinaci informací všech úrovní PK: kraj, ORP, obec

informační propojení PK a složek IZSp p j

zlepšení informovanosti obyvatel
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Propojení dPP kraje a ORP

Digitální povodňový plán

Propojení dPP kraje a ORP

Povodňový informační systém integruje informace PP krajů ORP a obcí vyšší správníPovodňový informační systém integruje informace PP krajů, ORP a obcí, vyšší správní 
celky tak získávají podrobnější informace o svém území a nižší celky mají snadnější přístup 
ke globálním údajům svých sousedů.
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P j í t t é čá ti  GIS

Digitální povodňový plán

Propojení textové části s GIS
Služby GIS jsou vnitřní funkcíSlužby GIS jsou vnitřní funkcí 
aplikace, není potřeba připojení na 
samostatný mapový server. Odkazy 
na mapy jsou aktivní z textové části py j
povodňového plánu.
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Informace o objektech v textu i na mapách
Do textové i tabelární části aplikace 
lze zapisovat odkazy na mapy.

Například při kliknutí v textu na vodní dílo 
„Labská“ se otevře mapa zobrazující 
požadovanou lokalitu.
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tabulkové údaje 
lokalizovány nalokalizovány na 

mapách
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Databáze záplavových území
Databáze spravovaná na VUV, plněná OOV – obsahuje 238 záznamů

Databáze vzniklá na základě sběru dat z krajů a ORP obsahuje 441 záznamů

ů

Do databáze byl přiřazen identifikátor toku HEIS/DIBAVOD
V databázi je připojeno 167 stanovení ve formátu PDF

Databáze vzniklá sběrem dat z podniků povodí obsahuje  772 záznamů

V současné době probíhá mapování na identifikátor toku HEIS/DIBAVOD a připojení 
dostupných stanovení ve formátu PDF

Další kroky:
Sloučení všech databází do jednoho registru
a umístění do databáze MŽP/VUVa u stě do databá e / U
Další pořizování dat dle doručených stanovení v rámci MŽP
Připojení dPP ČR on-line na  databázi

Tvorba map Záplavových územíTvorba map Záplavových území
Vrstvy spravované VUV Q5,Q20,Q100,Qa
Současný stav – neuspořádané záplavové čáry vzniklé hromadným převodem z 
různých formátů.
Probíhá zpracování primárních dat do formy čistých polygonových vrstev 
(v současné době zpracováno cca 300 z.ú.).
Po zpracování polygonových vrstev bude provedeno jejich napojení na registr z.ú.
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Databáze záplavových území: dokumentace 

Digitální povodňový plán
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Povodňové komise v databázi:

obce 828
ORP 195
kraje 14

ÚPK a štáb 2
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Editor dat povodňových plánů
centralizuje správu dat o subjektech a objektech povodňového plánu, jejich 
kontaktních údajích a lokalizaci

subjekty: povodňové komise vč. členů povodňových komisí
důležité organi ace po odňo ého plándůležité organizace povodňového plánu

objekty: hlásné profily
místa častých ledových obtíží
nebezpečné objekty
ohrožené objektyohrožené objekty
vodní díla a objekty na toku
vodní nádrže
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Povodňové komise kraje  ORP  obcí

Editor dat povodňového plánu

Povodňové komise kraje, ORP, obcí
V dPP je zobrazen výpis z databáze povodňových komisí Editor dat PP umožňujeV dPP  je zobrazen výpis z databáze povodňových komisí. Editor dat PP umožňuje 
aktualizaci a správu všech dat na jednom místě a jejich distribuci PK na všech úrovních.
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jeden zdroj dat
=

shodné údaje
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Výhody Editoru dat povodňových plánů

každý uživatel • udržuje jen data, za která odpovídá a která zná

• má okamžitě k dispozici data ostatních

• aktuální údaje může kdykoliv exportovat ve 
správném formátu pro vlastní dPP

Aktualizaci lze provádět vždy, když dojde ke změně.p y, y j
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• Výstupy z centrální databáze lze přizpůsobit požadavkům cílových IS

Výstupy dat pro povodňové plány
• Výstupy z centrální databáze lze přizpůsobit požadavkům cílových IS.

• Při založení dPP budou jednorázově exportovány základní „výřezy“ 
mapových i datových podkladů pro kraje (s využitím i pro PP ORP).  p ý ý p p j ( y p )

• Další aktualizace textové části jsou k dispozici v Editoru dat ve formátech 
XML, HTML, PDF, případně RTF.   

• Datové podklady k mapám jsou k dispozici v Editoru dat ve formátu DBF. 

• Mapové podklady, jejichž aktualizace není tak častá a objem dat velký pro 
stahování po síti, budou zasílány na DVD (pravidelně nebo na požádání).    

• Všechny formáty jsou generovány z jednoho zdroje je tak zajištěn soulad• Všechny formáty jsou generovány z jednoho zdroje – je tak zajištěn soulad 
mezi jednotlivými formáty zobrazení dat.    
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Koordinace mezi různými výstupy dat 

Editor dat povodňového plánu

příklad formátu dat XML

strukturované zobrazení XMLstrukturované zobrazení XML

zobrazení v HTML

zobrazení pro do tisk (PDF)
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Digitální povodňová kniha
j l kt i ký d ík dň é i dje elektronický deník povodňové epizody

automatizuje některé rutinní zápisy

usnadní a formalizuje zápis událostí v průběhu povodně

hlídá doručení zápisů, aktivuje náhradní cesty pro doručení

automatizuje některé rutinní zápisy

ulehčí zápis – přijaté texty není nutné přepisovat

usnadní rozhodováníusnadní rozhodování
modelové situace, předdefinované sety adresátů zpráv apod.

zmenší fragmentaci informačních kanálůg
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Stávající způsob vedeníStávající způsob vedení 
povodňových knih

i t j ý á dl ř i f í dň é it● existuje významná prodleva v přenosu informací za povodňové situace

● chybějí aktuální informace z jednotlivých zasažených obcí

● neexistuje souhrná informace o vyhlášeném povodňovém stupni

● chybějí ucelené informace o evakuacích obyvatel

● není k dispozici souhrn o poskytované a požadované pomoci

nelze jednoduše sumarizovat vývoj aktuální situace a sledovat historický vývoj● nelze jednoduše sumarizovat vývoj aktuální situace a sledovat historický vývoj

● chybí možnost filtrování požadovaného druhu informací
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Di itál í dň á k ih b á lik / l kál í lik

Digitální povodňová kniha

Digitální povodňová kniha: webová aplikace / lokální aplikace

● lokální i webová aplikace mají společný datový zdroj aktualizace je automatizovaná● lokální i webová aplikace mají společný datový zdroj, aktualizace je automatizovaná 

● v záhlaví jsou soustředěny dostupné aktuální informace pro správní území komise 

● lze zvolit komu nebo od koho jsou zobrazovány zápisy povodňových knih v rozsahu 
definovaném v povodňovém plánu
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Di itál í dň á k ih b í á ů k ihDigitální povodňová kniha – zobrazení záznamů knihy

● zápisy může číst každý člen povodňové komise a komise nadřízené
● autorizovaní členové mohou do knihy zapisovat

zápisy lze nastavit tak že se zobrazují i v knihách dalších nebo nadřízených● zápisy lze nastavit tak, že se zobrazují i v knihách dalších nebo nadřízených 
komisích (bez nutnosti opakovaného zápisu)
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Zobrazení zápisů knihy

Digitální povodňová kniha

Zobrazení zápisů:Zobrazení zápisů: 
- kompaktní – zobrazí jen první řádek zápisu
- stručný – začátek zápisu s definovanou délkou
- kompletní – zobrazí celý zápis

b í l k li i i ů ě- mapa – zobrazí lokalizaci zapisů na mapě

Zobrazení zápisů: 
- barevné políčko indikující nejvyšší SPA v působnosti komise v době zápisu
- třídění podle lokalizace
- třídění podle data a času (historie epizody)
- zdůraznění zápisů, jejichž doručení nebylo dosud potvrzeno



www.dppcr.cz

St ě dň é kti it

Digitální povodňová kniha

Stupně povodňové aktivity

V záhlaví povodňové knihy p y
jsou zobrazeny aktualní 
stavy z předvolených 
hlásných profilů, případně 
tendence stavů a průtokůtendence stavů a průtoků.

Na mapě lze přehledně 
zobrazit vyhlášené stupeň 
povodňové aktivity v 
obcích případně jejichobcích, případně jejich 
historii
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Zá i žád tí b l á i

Digitální povodňová kniha

Zápisy se žádostí o pomoc, nebo spolupráci

Zápisy s nastaveným 
atributem „žádost o pomoc“ 
jsou zpracovány 
specifickým způsobem takspecifickým způsobem, tak 
aby komunikace mezi 
jednotlivými subjekty byla 
co nejefektivnější.

Na mapě lze přehledně 
zobrazit obce, které poslaly 
nějakou žádost o pomoc a 
stav poskytování pomoci.
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Uká k ř j ý h čá tí i t jí í h dPPUkázky veřejných částí existujících dPP
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htt // k k l k /d /

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://mapy.kr-karlovarsky.cz/dpp/
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htt // /k k l h d k /d 2006/i d ht l

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/dpp2006/index.html
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htt // k j lb / /d /

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/
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htt //195 113 178 19/ht l/ /i d ht l

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://195.113.178.19/html/pp/index.html
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htt // k l k / i / d l / i ht

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm
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htt // k t d k / l /d ht l/i d ht l

Ukázky veřejných částí existujících dPP

http://mapy.kr-stredocesky.cz/pov_plan/dpp_html/index.html
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Dů d č ží t di itál í dň ý láDůvody, proč používat digitální povodňový plán

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnouKaždý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou 
geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS. 
Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam, protože například:

• vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě 
hůře kontrolovatelné

• snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit 
veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí 
(zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v 

ň é á í ípovodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc a pod.

• v průběhu povodně umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a 
nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesynabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy

• v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a 
průběžné sledování jejich odstraňování



www.dppcr.cz

Dů d č dPP žít W bM ®Důvody, proč pro dPP použít WebMap®

Údaje v digitální verzi povodňového plánu musí být snadno, kdekoliv a kdykolivÚdaje v digitální verzi povodňového plánu musí být snadno, kdekoliv a kdykoliv 
dostupné, musí je být možné rychle vyhledat a je třeba je snadno, rychle a 
levně distribuovat. Toto vše program WebMap® splňuje a navíc je:

• jednoduchý, robustní a funkčně spolehlivý

• snadno přenositelný na libovolný (náhradní) počítačp ý ý ( ) p
program pracuje v případě potřeby z CD/DVD datového nosiče bez nutnosti 
instalace

• informační systém je otevřený, umožňuje další rozvíjení uživateleminformační systém je otevřený, umožňuje další rozvíjení uživatelem

• při provozu, aktualizaci a rozvoji je informační systém nezávislý na 
externím dodavateli

• služby GIS poskytuje program na vysoké úrovni
nahrazuje specializované „GIS prohlížečky“ a „mapové servery“, všechny tyto 
služby v rámci intranetu nebo Internetu poskytuje sám, a to pro textovou i y p y j , p
mapovou část systému
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Dů d č ží t di itál í dň k ihDůvody, proč používat digitální povodňovou knihu

- umožňuje efektivní komunikaci mezi povodňovými komisemi jednotlivýchumožňuje efektivní komunikaci mezi povodňovými komisemi jednotlivých 
obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů.

- umožňuje komunikovat mezi povodňovou komisí a pracovním štábem

- umožňuje komunikovat mezi skupinami povodňové komise  

- umožňuje při převzetí činnosti komise nižšího stupně převzít kompletní 
dokumentaci vývoje povodňové situacedokumentaci vývoje povodňové situace.

- poskytuje ústředním povodňovým orgánům kompletní přehled o významných 
jevech v ohroženém území, žádostech o pomoc či vyhlášených SPA. 

- integruje data digitálního povodňového plánu o významných objektech a 
jevech v povodí s jednoznačnou geografickou polohu.
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P dň ý i f č í téPovodňový informační systém
Školení POVIS pro kraje a zástupce ORP. 

1 blok1. blok
-seznámení s koncepcí povodňového informačního systému,
-výhody a způsob používání digitálního povodňového plánu,
-centrální správa dat povodňových plánů-centrální správa dat povodňových plánů. 

2. blok
Editor dat povodňového plánu: www povis czEditor dat povodňového plánu:
-rozsah centrálně spravovaných dat
-ovládání programu a zápis dat
-aktualizace lokálně umístěných dat z centrální databáze

www.povis.cz

ý

3. blok
Digitální povodňová kniha:g p
-způsob a rozsah zápisů
-aktualizace kontaktních údajů
-využití agregovaných a filtrovaných dat
-tisk a zálohování pro archivní účely
-povodňová epizoda v krátké simulované situaci.
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Děkuji za trpělivost a pozornost

Michal Banseth, Ivo Bílý, Ivan Blažek, Petr Hurych
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

www.hydrosoft.eu

U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel. 220 611 045 e-mail: blazek@hv.cz


