
Příloha P2 - Požadovaná výstupní data

veškerá prostorová data musí být v těchto referenčních systémech:

planární referenční systém S-JTSK

výškový referenční systém Balt po vyrovnání

povinná data

nepovinná data

skupina dat data
název souboru

(datové vrstvy)
atributy

možné datové fomáty

(řazeno podle priority od nejvyšší k nejnižší)
typ dat geometrie

topologický 

profil
poznámka

hloubky při průtoku Q5 hloubky_1d_q5

hloubky při průtoku Q20 hloubky_1d_q20

hloubky při průtoku Q100 hloubky_1d_q100

hloubky při průtoku Q500 hloubky_1d_q500

rychlosti při průtoku Q5 rychlosti_1d_q5

rychlosti při průtoku Q20 rychlosti_1d_q20

rychlosti při průtoku Q100 rychlosti_1d_q100

rychlosti při průtoku Q500 rychlosti_1d_q500

hladina při průtoku Q5 hladiny_1d_q5

hladina při průtoku Q20 hladiny_1d_q20

hladina při průtoku Q100 hladiny_1d_q100

hladina při průtoku Q500 hladiny_1d_q500

použitý DMT dmt_1d
- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid
rastr

- mřížka rastru dmt by měla být shodná s mřížkou rastru 

hloubek

hloubky při průtoku Q5 hloubky_2d_q5

hloubky při průtoku Q20 hloubky_2d_q20

hloubky při průtoku Q100 hloubky_2d_q100

hloubky při průtoku Q500 hloubky_2d_q500

rychlosti při průtoku Q5 rychlosti_2d_q5

rychlosti při průtoku Q20 rychlosti_2d_q20

rychlosti při průtoku Q100 rychlosti_2d_q100

rychlosti při průtoku Q500 rychlosti_2d_q500

hladina při průtoku Q5 hladiny_2d_q5

hladina při průtoku Q20 hladiny_2d_q20

hladina při průtoku Q100 hladiny_2d_q100

hladina při průtoku Q500 hladiny_2d_q500

použitý DMT dmt_2d
- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid
rastr

- mřížka rastru dmt by měla být shodná s mřížkou rastru 

hloubek

osa toku a výpočtové příčné profily osa_profily

- .shp nebo .gml (linie s atributy podle specifikace v 

příloze P2) vektor linie 2
- vypočtové příčné profily pouze v úsecích, kde byl použit 

1D hydrodynamický model

záplavové území při průtoku Q5 zu_q5

záplavové území při průtoku Q20 zu_q20

záplavové území při průtoku Q100 zu_q100

záplavové území při průtoku Q500 zu_q500

rastr

1

bodvektor

rastr

rastr

rastr

rastr

vektor polygon

3

popis toku a inundace, 

záplavová území 

(hranice rozlivů)

výsledky hydraulických 

výpočtů (2D model)

ano

výsledky hydraulických 

výpočtů (1D model)

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

ano

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

-  .shp nebo .gml (body s atributy podle specifikace v 

příloze P2)

- pokud jsou v této podobě k dispozici 

- hodnoty hladin nesmějí být záporné

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

- .shp nebo .gml (polygony s atributy podle 

specifikace v příloze P2)

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

- velikost pixelu rastru by měla být zvolena v rozmezí (2m 

x 2m) - (5m x 5m) a měla by odpovídat rozlišení výpočetní 

sítě použitého hydrodynamického modelu

- hodnoty hloubek nesmějí být záporné

- hodnoty rychlostí nesmějí být záporné

- velikost pixelu rastru by měla být zvolena v rozmezí (2m 

x 2m) - (5m x 5m) a měla by odpovídat rozlišení výpočetní 

sítě použitého hydrodynamického modelu

- hodnoty hloubek nesmějí být záporné

- velikost pixelu rastru by měla být zvolena v rozmezí (2m 

x 2m) - (5m x 5m) a měla by odpovídat rozlišení výpočetní 

sítě použitého hydrodynamického modelu

- hodnoty rychlostí nesmějí být záporné

- záplavová území by měla být rozdělena na polygony 

podle data vymezení a typu použitého hydrodynamického 

modelu

- velikost pixelu rastru by měla být zvolena v rozmezí (2m 

x 2m) - (5m x 5m) a měla by odpovídat rozlišení výpočetní 

sítě použitého hydrodynamického modelu

- hodnoty hladin nesmějí být záporné



Příloha P2 - Požadovaná výstupní data

veškerá prostorová data musí být v těchto referenčních systémech:

planární referenční systém S-JTSK

výškový referenční systém Balt po vyrovnání

povinná data

nepovinná data

skupina dat data
název souboru

(datové vrstvy)
atributy

možné datové fomáty

(řazeno podle priority od nejvyšší k nejnižší)
typ dat geometrie

topologický 

profil
poznámka

rastr

výsledky hydraulických 

výpočtů (1D model)

- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid

- velikost pixelu rastru by měla být zvolena v rozmezí (2m 

x 2m) - (5m x 5m) a měla by odpovídat rozlišení výpočetní 

sítě použitého hydrodynamického modelu

- hodnoty hloubek nesmějí být záporné

intenzita povodně při průtoku Q5 intenzita_q5

intenzita povodně při průtoku Q20 intenzita_q20

intenzita povodně při průtoku Q100 intenzita_q100

intenzita povodně při průtoku Q500 intenzita_q500

povodňové ohrožení ohrozeni ano
- .shp nebo .gml (polygony s atributy podle 

specifikace v příloze P2)
vektor polygon 4

zranitelnost zájmového území zranitelnost ano
- .shp nebo .gml (polygony s atributem určujícím 

kategorii využití území - viz specifikace atributů)
vektor polygon 5

nepřijatelné riziko nepr_riziko ano
- .shp nebo .gml (polygony s atributy podle 

specifikace v příloze P2)
vektor polygon 5

- plochy území, nebo jejich části, u kterých bylo 

překročeno nejvyšší přijatelné ohrožení

- měly by být rozděleny podle stupně ohrožení

citlivé objekty citl_objekty ano
- .shp nebo .gml (body s atributy podle specifikace v 

příloze P2)
vektor bod 6 - bodová vrstva znázorňující citlivé objekty v území

lokalizace 

fotodokumentace

zájmoveho území

lokalizace_foto ano
- .shp nebo .gml (body s atributy podle specifikace v 

příloze P2)
vektor bod

- bodová vrstva znázorňující lokalizaci míst s existující 

fotodokumentací

metadata

 (informace o datech)
metadata - .xml text

- ke každému výstupnímu datovému souboru (datové 

vrstvě) musí být vyplněna metadata podle XML schématu 

v souboru "metadata.xsd")

Uvedená výstupní data budou předána v adresáři označeném jednoznačným identifikátorem úseku uvedeným v seznamu úseků toků - například:

V případě větší rozlohy mapovaného území bude nezbytné výstupní data z důvodů velikosti jednotlivých souborů vhodným způsobem rozdělit na více částí

 - tak, aby každá část obsahovala jednu ucelenou dílčí oblast mapovaného území.

Data každé dílčí oblasti budou předána v samostatném adresáři pojmenovaném kombinací jednoznačného identifikátoru úseku toku a rozsahu říční kilometráže - například:

výstupy rizikové 

analýzy

- hodnoty intenzit nesmějí být zápornérastr
- .tif (georeferencovaný)

- ASCII Grid



Příloha P3 - Požadované atributy výstupních dat

datová vrstva 

/ vrstvy
atribut datový typ popis atributu rozsah hodnot poznámka

rychlosti_1d_q5

rychlosti_1d_q2

0

rychlosti_1d_q1

00

rychlost nezáporné desetinné číslorychlost

id_prof nezáporné celé číslo jednoznačný identifikátor příčného profilu

stan nezáporné desetinné číslolokální staničení příčného profilu [km]

hl_q5 nezáporné desetinné číslohloubka při průtoku Q5

hl_q20 nezáporné desetinné číslohloubka při průtoku Q20

hl_q100 nezáporné desetinné číslohloubka při průtoku Q100

hl_q500 nezáporné desetinné číslohloubka při průtoku Q500

id_zu nezáporné celé číslo
jednoznačný identifikátor polygonu 

záplavového území

zuid text
identifikátor záplavového území vedený

 v POVIS a CEZÚ

autor text autor vymezení záplavového území

dat_vym text datum vymezení záplavového území

model text
informace o použitém hydrodynamickém

 modelu  

dmt text
informace o použitém digitálním modelu 

terénu (zdroj, přesnost)

zprava text název souboru s technickou zprávou

osa_profily

U liniového prvku znázorňujícího 

osu toku nebudou popsané 

atributy vyplněny.

zu_q5

zu_q20

zu_q100

zu_q500



Příloha P3 - Požadované atributy výstupních dat

datová vrstva 

/ vrstvy
atribut datový typ popis atributu rozsah hodnot poznámka

kat_kod text kód kategorie využití území

BY - bydlení

SM - smíšené plochy

OV - občanské vybavenost

TV - technická vybavenost

DO - dopravní infrastruktura

VY - výrobní plochy a sklady

RS - rekreace a sport

VP - vodní plochy

ZE - zeleň

legenda text (max. 25 znaků) popis legendy z ÚPD

poznámka text (max. 50 znaků)
poznámka k dané ploše, zdroj informací o 

využití aj.

stav text
stav podle Územně plánovací 

dokumentace

S - stav

N - návrh

V - výhled

riziko nezáporné celé číslo
hodnota maximálního dosaženého rizika 

v dané ploše

0 - maximální přijatelné riziko 

nepřekročeno

3 - střední

4 - vysoké

Uvést nejvyšší hodnotu hodnotu 

rizika dosaženou v dané ploše.

ohrozeni kat_ohr kladné celé číslo kategorie ohrožení

1 - reziduální

2 - nízké

3 - střední

4 - vysoké

nepr_riziko kat_ohr kladné celé číslo kategorie ohrožení
3 - střední

4 - vysoké

zranitelnost



Příloha P3 - Požadované atributy výstupních dat

datová vrstva 

/ vrstvy
atribut datový typ popis atributu rozsah hodnot poznámka

kat_kod text kód kategorie využití území stejné jako u zranitelnosti
Hodnota atributu musí být shodná s 

hodnotou stejného atributu polygonu 

zranitelnosti území na kterém leží.

CO_kod text kód kategorie citlivého objektu

Sk - školství

Zd - zdravotnictví a soc. péče

Zs - Hasičský záchranný sbor, 

Policie, Armáda ČR

Ku - nemovitá kulturní památka

En - energetika

VH - vodohospodářská 

infrastruktura

Zz - zdroje znečištění

CO_nazev text (max. 25 znaků) název citlivého objektu např. Nemocnice u Sv. Anny

CO_obec text (max. 25 znaků) názec obce, ve které CO leží

CO_obec_kod text identifikátor obce podle ČSÚ

CO_adresa text (max. 25 znaků) adresa např. Pekařská 6

usek_ID text (10 znaků)

ID řešeného úseku (viz. Standardizační 

minimum - Příloha 6, část 0 - Průvodní 

zpráva)

IDVT dle CEVT + "_" + pořadí 

úseku zpracování od soutoku (1=1. 

úsek od soutoku s Vltavou)

např. 10100013_1 (viz. 

Standardizační minimum - Příloha 6, 

část 0 - Průvodní zpráva)

popis text (max. 25 znaků) podrobnější popis citlivého objektu např. fakultní nemocnoce

lokalizace_foto naz_foto text název souboru s fotografií dané lokality

citl_objekty



Příloha P4 - Topologické profily

topologický profil geometrie datové vrstvy topologická pravidla

Polygony nově vymezených záplavových území by měly plynule navazovat na polygony dříve vymezených 

záplavových území, prvky by se neměly překrývat, měly by sdílet společnou hranu.

Obálka polygonů záplavových území s nižší n-letostí musí ležet uvnitř obálky polygonů záplavových území s vyšší N-

letostí.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Průběh hranic polygonů záplavových území musí odpovídat průběhu hranic rastrů hloubek a rychlostí odpovídající N-

letosti.

Prvky se nesmí překrývat.

Přirozeně sousedící prvky musí sdílet společnou hranu.

Jednotlivé prvky se spojitým charakterem nesmí být bezdůvodně rozděleny na více částí.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Prvky se nesmí překrývat, mohou se pouze křížit.

Přirozeně navazující prvky musí sdílet společný koncový bod.

Jednotlivé prvky se spojitým charakterem nesmí být bezdůvodně rozděleny na více částí.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Všechny prvky musí ležet uvnitř obálky polygonů záplavových území.

Obálka polygonů povodňového ohrožení musí odpovídat hranicím záplavového území s nejvyšší použitou N-letostí.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Jednotlivé prvky se spojitým charakterem nesmí být bezdůvodně rozděleny na více částí.

Prvky se nesmí překrývat.

Přirozeně sousedící prvky musí sdílet společnou hranu.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Prvky se nesmí překrývat.

Přirozeně sousedící prvky musí sdílet společnou hranu.

Jednotlivé prvky se spojitým charakterem nesmí být bezdůvodně rozděleny na více částí.

Nesmí docházet k vícenásobnému výskytu prostorově totožných prvků.

Každý prvek musí ležet uvnitř polygonového prvku z vrstvy "zranitelnost", ke kterému náleží.

polygon

bod

6 bod citl_objekty

zranitelnost

nepr_riziko
5

zu_q5

zu_q20

zu_q100

zu_q500

osa_profily

4 polygon

1

2

3

polygon

linie

rychlosti_1d_q5

rychlosti_1d_q20

rychlosti_1d_q100

rychlosti_1d_q500

ohrozeni



Příloha P5 - Požadovaný obsah metadat

- uvedená tabulka má pouze ilustrační charakter

- metadata musí být předána ve formátu XML s přesným dodržením struktury dané XML schématem

Popis metadat Metadata Příklad

označení souboru název datového souboru (vrstvy) hloubky_1d_q5

anotace stručný popis obsahu hloubky 1D při průtoku Q5

stručná lokalizace řešeného území lokalizace Svitávka ř.km. 15 - 31

vektor, rastr, tabulka (v případě 

rastrových dat uvést velikost pixelu)
typ dat rastr 2mx2m

bod, linie, polygon (vyplňovat pouze 

v případě prostorových dat ve 

vektorové formě)

geometrie

datový formát s číslem jeho verze 

(pokud existuje)

datový

 formát
.tif

datum poslední aktualizace dat
poslední

aktualizace
10.1.2011

dostupné informace o přesnosti dat přesnost výšková přesnost 0,4 m

tvůrce dat

jméno
Jan Novák

tvůrce dat

společnost
Společnost a.s.

tvůrce dat 

adresa
Novákova 1, 110 00 Praha 1

tvůrce dat 

 telefon
123 456 789

tvůrce dat 

email
novak@spolecnost.cz

tvůrce dat 

webová adresa
www.spolecnost.cz

popis zdroje dat nebo způsobu jejich 

vytvoření
zdroj dat hydrodynamické modelování

podmínky užití dat,  licenční omezení podmínky užití pouze pro zpracování projektu

upřesňující poznámka k datům poznámka

kontaktní údaje na tvůrce dat:

mailto:novak@spolecnost.cz
http://www.spolecnost.cz/
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