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Geografická a prostorová data jsou součástí našeho každodenního života a téměř každé naše 
rozhodnutí, každá naše činnost jsou omezeny, ovlivněny, či řízeny nějakým geografickým 
aspektem. To platí i pro povodně, které představují v České republice největší přímé nebezpečí 
v  oblasti přírodních katastrof a  jsou příčinou závažných krizových situací. Provázejí je nejenom 
rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na  životech obyvatel postižených území a  rozsáhlé 
devastace kulturní krajiny včetně ekologických škod.
Prioritou je podpora systematické prevence před povodněmi. Abychom mohli nebezpečí povodně 
účinně čelit, je třeba využívat spolehlivé informační zdroje, které budou pomáhat v rozhodovacích 
procesech.
Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou jednou ze základních podmínek zlepšení ochrany před 
povodněmi. Mají zásadní význam pro řízení ochrany a   přispívají k   podstatnému snížení 
povodňových škod.
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Povodňový informační systém
slouží jako podpora pro komunikační, 
koordinační a rozhodovací činnosti na všech 
organizačních úrovních, které jsou ze zákona 
povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje 
společné datové struktury pro informace 
potřebné v povodňových plánech a jejich 
elektronickou publikaci v rámci Povodňového 
plánu České republiky.
Pro tvorbu povodňových plánů jsou důležité 
tyto tři vzájemně spolupracující moduly:

Editor dat povodňových plánů - 
nástroj pro zpřístupnění dat v 
centrálním datovém serveru, jejich 

pořizování, aktualizaci a export pro využití 
v jiných systémech povodňové ochrany.

Digitální povodňový plán - publikuje 
texty, data a mapy pro potřeby 
posuzování povodňového nebezpečí, 

přípravu protipovodňových opatření, 
poskytování podkladů pro analýzu a řešení 
povodňové, případně krizové situace.

Digitální povodňová kniha - slouží ke 
komunikaci mezi povodňovými 
komisemi a dalšími orgány činnými při 

povodňové situaci, a k zápisu zpráv o jejich 
činnosti.

Povodňový plán České republiky
je základním dokumentem pro ústřední řízení 
povodňové ochrany v České republice. 
Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností 
při provádění opatření k ochraně před 
povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní 
správy a organizací s celorepublikovou nebo 
významnou regionální působností.
Povodňový plán je souhrn organizačních 
a technických opatření, potřebných k odvrácení 
nebo zmírnění ztrát na životech, majetku a 
životním prostředí.
Digitální povodňový plán
Digitální povodňový plán (dPP) je aplikace, 
umožňující prezentovat povodňové plány na 
počítači jak z centrálního serveru po síti 
Internet, tak i nezávisle na síťovém připojení 
na samostatných počítačích, a to bez nutnosti 
instalace. Textová a mapová část aplikace dPP 
jsou otevřené uživatelům, kteří si mohou 
sestavit obsah povodňového plánu podle svých 
představ a dostupných dat a provozovat ho 
v rámci jednotného systému dPP. Celý systém 
je navržen tak, aby měl minimální pořizovací 
ceny a provozní náklady, které jsou nízké 
i proto, že aktualizaci povodňového plánu si 
může provádět provozovatel systému sám. 
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Každý 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:

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

● usnadňuje distribuci informací v 
období před povodní, kdy je možné 

seznámit veřejnost s povodňovým 
zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, 
evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními 
navrhovanými v povodňovém plánu pro 
krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc 
a pod.

● umožňuje v průběhu povodně 
přehledný přístup k potřebným 

informacím a nabízí analytické 
nástroje pro rozhodovací 

procesy

● usnadňuje v období po 
povodni mapování 

povodňových škod a průběžné 
sledování jejich nápravy.

Členění povodňového plánu 
Digitální verze povodňových plánů se 
v textové a tabulkové části obsahově příliš 
neliší od tištěné verze, je však snadněji 
použitelná, lépe aktualizovatelná a lze ji lehce 
distribuovat. Pochopitelně za předpokladu, že 

máme k dispozici fungující počítač. 
Takže tištěnou verzi, vzhledem k 

možným krizovým podmínkám, 
ještě stoprocentně nenahradí. 

Grafická část (mapové 
podklady) v digitálním 

povodňovém plánu svou 
funkčností tištěnou verzi v mnohém 

předčí. Rychlé vyhledávání na 
mapách, snadná změna měřítka mapy, 

odměřování, změna zobrazených informací 
atd. jsou funkce, které papírová mapa postrádá. 
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Textová část
Textová část povodňového plánu odpovídá 
zavedené struktuře těchto dokumentů (viz 
odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové 
plány). Textovou část můžete pročítat 
kontinuálně, jak jste zvyklí z tištěných 
publikací, nebo si z bočního menu vybírat 
kapitoly, které vás zajímají.
Výhodou zpracování elektronické verze 
v jazyce HTML je snadné odkazování na 
související témata, externí informační zdroje, 
nebo na informace na mapách. 

Pro úplné nováčky v této oblasti: odkazy se 
většinou projevují jako podtržený nebo 
barevně odlišený text, kurzor se nad ním změní 
z šipky na ručičku (při standardním nastavení 
operačního systému), případně se zobrazí 
adresa odkazu:

Textová část je v podstatě statická, obvykle se 
aktualizuje v delších intervalech.
Tabulky
Tabulky v textové části se v principu neliší od 
běžných textů, ale mohou obsahovat 
interaktivní odkazy na jiné části, na mapy 
apod. Některé z tabulek jsou zobrazeny 
(generovány) z databáze, a to znamená, že 
jejich obsah je mnohem více "dynamický" než 
okolní text, protože databáze se aktualizují 
průběžně podle změny dat. Protože i informace 
v mapách jsou generovány z databází, jsou 
výsledkem vyhledávání nad mapou obdobné 
tabulky, jaké se vyskytují v textu, s tou 
odlišností, že informace vyhledané na mapě 
jsou vymezené (filtrované) označenou oblastí a 
odpovídají tak cíleněji na dotazovaný problém, 
a tabulky generované z map (stejně jako mapy) 
se nezobrazí, pokud vám z jakéhokoliv důvodu 
na počítači neběží mapový server. Tato 
poslední odlišnost zdůvodňuje, proč lze některé 
údaje nalézt z různých zdrojů, ale se stejným 
obsahem. Je to jakási záloha pro práci v 
“počítačově nepříznivých” podmínkách při 
práci v improvizovaných podmínkách.
Příklad vyhledávání nad mapou je uveden dále 
v textu.
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Hypertextové odkazy
Práce s textem, tabulkami nebo mapou je 
v elektronické verzi povodňového plánu velmi 
usnadněna tzv. hypertextovými odkazy. Tyto 
odkazy vám dovolují odskočit na jiné místo 
textu, na mapu a nebo i do úplně jiného 
externího informačního systému. Odkazované 
stránky se obvykle otvírají ve stejném okně 
z jakého jste se na ně dostali. Prohlížeče 
umožňují vlastní volbu způsobu otevření do 
"nového okna" nebo do "nové záložky", pokud 
na ně kliknete pravým tlačítkem myši. 
Případně se rovnou otevřou v novém okně 
nebo záložce (podle nastavení prohlížeče) 
pokud současně s kliknutím levou klávesou 
myši podržíte klávesu [Shift]. Vrátit zpět do 
původního okna se můžete pomocí k tomu 
určeného nástroje prohlížeče (označeného 
většinou šipkou vlevo) nebo stisknutím klávesy 
[Backspace].
Pokud pracujete s lokální instalací programu 
nebo z CD/DVD a nemáte aktivní připojení 
k internetu, budou pochopitelně některé odkazy 
na externí zdroje nefunkční. Mohou to být 
například odkazy na další digitální povodňové 
plány, aktuální stavy na profilech ČHMÚ, 
měření srážkoměrů a pod.
Grafická část
Mapový server je program, který z rastrových 
snímků mapových podkladů a z geograficky 
určených údajů v databázích (bodových nebo 
vektorových) vytváří pohledy na mapy. Obsah 
těchto pohledů je definován zvoleným tématem 
(obdobně jako se na papír tištěné mapy liší 
obsahem - turistické, automapy a pod.), ale 
uživatel má poměrně širokou škálu možností 
jak téma mapy modifikovat nebo upřesňovat 
zapínáním nebo vypínáním vrstev, přidáváním 
dalších vrstev, přepínáním rastrových 
podkladů, změnou měřítka a pod.
Prohlížeč slouží k snadnému prohlížení a 
vyhledávání v mapách s připojenými 
popisnými údaji. Program pracuje formou 
klient-server - samotný zdroj map je generován 
mapovým serverem, který může být umístěn na 
vzdáleném počítači, nebo pracuje lokálně. 
Uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí 
tzv. apletu vytvořeného v programovacím 
jazyce Java. Tento aplet je možno spustit 
v běžném internetovém prohlížeči s 

instalovaným modulem pro spouštění 
programů v jazyce Java (Runtime Environment 
- JRE). Instalace JRE je jediná podmínka pro 
spuštění mapového prohlížeče v operačním 
systému Windows XT a vyšším. Program 
pracuje i ve starších verzích Windows 
s některými drobnými odlišnostmi při 
startování mapového serveru. Když  
přistupujete ke vzdálenému mapovému serveru 
po síti, na operačním systému nezáleží 
(Windows, OS X, Linux), pokud používaný 
prohlížeč umožňuje instalaci Java Runtime 
Environment.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná 
grafická aplikace. Při prohlížení mapy je 
možno provádět obvyklé operace - zvětšovat 
zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou 
oblast, obecně měnit měřítko zobrazení. Při 
každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit 
jinou část mapy, se obrázek mapy v aktuálním 
zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze 
serveru, na kterém jsou mapy umístěny. Při 
velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení 
může proto docházet k časovému zpoždění 
mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti 
mapy, která se má zvětšit) a zobrazením mapy 
v novém měřítku. Během stahování mapy se 
jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená 
část (a tudíž dočasně méně kvalitní) základního 
obrázku mapy, případně předchozího 
zobrazeného výřezu mapy.
Práce s mapou
Mapu obvykle otevřete odkazem z textové 
části nebo z celkového menu povodňového 
plánu. Pokud už mapu prohlížíte, můžete 
přeskočit do jiné dostupné mapy pomocí 
tlačítka  - otevře se okno s 
nabídkou map:
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1. výběrem na mapě
2. zobrazíme údaje o nalezených 

objektech

Z odkazů v tabulce můžeme zobrazit 
• podrobnější mapu
• detailní informace
• evidenční list hlásného profilu
• aktuální informace o stavu z údajů 
ČHMÚ nebo podniku Povodí

Stejné informace a odkazy jsou i v tabulce hlásných profilů v textové části. 



Popis okna mapového serveru

Rozsah a detaily ovládacích prvků vašeho prohlížeče se mohou lišit podle výchozího nastavení 
apletu.
Ovládací prvky a funkce prohlížeče map
Pohyb v mapě
Tyto nástroje umožňují v mapě zvolit předchozí nebo následující výřez, posunovat výřez, zoomovat 
(zvětšit nebo zmenšit výřez) nebo zobrazit celou mapu. 

Předchozí výřez: funkce se vrátí k výřezu mapy, který byl zobrazen před provedením poslední operace 
(zvětšení, posuv výřezu, zobrazit celou mapu).
Následující výřez: po návratu k předchozímu výřezu mapy můžete tímto tlačítkem přejít opět k výřezu, který 
byl zobrazen před provedením funkce Předchozí výřez.
Posunout zobrazenou oblast: výběrem funkce aktivujete režim posouvání zobrazeného výřezu. V tomto režimu 
můžete mapu 'uchopit' levým tlačítkem myši a tažením posunout zobrazenou oblast mapy. Polohu výřezu 
můžete měnit také kurzorovými tlačítky nebo pomocí posuvných lišt v pravé a dolní části okna.
(Num[+]) Zvětšit měřítko: přepne prohlížeč do režimu zvětšování výřezu mapy. V tomto režimu kliknutí levým 
tlačítkem myši do okna mapy způsobí dvojnásobné zvětšení měřítka, přičemž bod v mapě, na který uživatel 
klikl, se umístí doprostřed okna. Tažením myši (se současně stisknutým levým tlačítkem) můžete alternativně 

vyznačit oblast, která se pak při uvolnění levého tlačítka myši zvětší do okna prohlížeče. Tímto způsobem lze vybrat a 
zvětšit oblast i na náhledu mapy. Během definování oblasti myší můžete výběr oblasti stornovat stisknutím tlačítka Esc 
(před uvolněním tlačítka myši).

(Num[-]) Zmenšit měřítko: funkce zmenší měřítko zobrazení mapy (zobrazí dvakrát větší část mapy).

Zoom manuální: ručně se zadají parametry zobrazení mapy: souřadnice X a Y středu zobrazení a měřítko.

Zobrazit celou mapu: pomocí této funkce můžete změnit měřítko tak, aby se celá mapa vešla do okna 
prohlížeče.
Zachovat výřez pro další mapu: pokud je přepínač aktivní, po návratu do seznamu map (tlačítko "Seznam" a 
výběru jiné mapy se z nové mapy zobrazí stejná část, jako byla zobrazena při výstupu z předchozí mapy. Pokud 
je tlačítko vypnuto, každá nová mapa se při otevření zobrazí celá (měřítko se zvolí podle velikosti okna).
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souřadnice 
aktuální pozice kurzoru na mapě

náhledová mapa 
označená část ukazuje pozici a velikost 
aktuálního výřezu mapy, tažením myši lze 
zvolit nový výřez

mapové okno 
při prohlížení mapy je možné provádět 
obvyklé operace: zvětšovat zvolený výřez 
mapy, posouvat zobrazenou oblast, měnit 
měřítko zobrazení

legenda mapy 
tématické vrstvy mapy
zapnutí nebo vypnutí zobrazení 
zvýrazněné téma je vybráno pro dotazování

ovládací prvky 
umožňují práci s mapou



Vyhledávání a výběry
Grafické vyhledávání:  označte myší místo nebo oblast na mapě a program zobrazí objekt nejbližší 
tomuto bodu, případně objekty mající průnik s danou oblastí.
Databázový dotaz: funkce zobrazí vyhledávací dialog, ve kterém můžete zadat pro vybrané téma 
nebo témata vyhledávací podmínky pro datové hodnoty objektů mapy.
Geografický dotaz: umožňuje zkombinovat databázový a grafický dotaz nad jedním mapovým 
tématem s vyhledáváním v jiném mapovém tématu - např. „zobraz všechny hlásné profily a 
srážkoměrné stanice na území ORP Jaroměř.“

Globální výběr: přepínač, jehož aktivace umožní, aby se do výběru zahrnuly prvky, navržené v mapovém 
tématu ke globálnímu vyhledávání.
Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti: aktivuje režim výběru objektů podle 
jejich umístění. V tomto režimu můžete buď myší buď klikat na jednotlivé body, nebo tažením označit 
obdélníkovou oblast na mapě. Před vyvoláním funkce je třeba v legendě na levé straně okna prohlížeče označit 

téma, ve kterém chcete vyhledávat, jako aktuální téma pro výběr. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který 
je mu nejblíže. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný 
průnik. Objekty se vyznačí na mapě a otevře se webová stránka prohlížeče výsledků dotazu.

Výběr objektů polygonem: tento režim umožňuje vyhledávat objekty, které leží v oblasti vyznačené uživatelem 
uzavřeným polygonem. Po vyvolání funkce můžete klikáním na různé body mapy postupně vyznačovat lomenou 
čáru udávající okraj oblasti, v níž se má vyhledávat. Oblast uzavřete kliknutím v blízkosti počátečního bodu 

čáry. Opět před vyvoláním funkce je třeba v legendě označit téma pro výběr.
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funkce pro výběr 

geografický dotaz 
výběr samostatně po vrstvách nebo průnik s 
aktivní vrstvou

vybrané vrstvy mapy
aktivní vrstva je zvýrazněná šedomodře

výsledek dotazu
po klepnutí uvnitř hranic správního území se 
zobrazí všechny objekty z vrstvy Hlásných 
profilů a informace z vrstvy Hranice obcí ORP



Výběr objektů trasou: vyhledají se objekty, které leží na zadané linii nebo jí protínají. Linie může být i lomená.
Výběr objektů kruhem: vyhledají se objekty ležící uvnitř nebo křížící zadaný poloměr.

Výběr objektů z více vrstev: stromová legenda umožňuje umožňuje vyhledávat 
objekty z více vrstev najednou. Vrstvy určené k výběru uživatel může označit 
pravou myší současně s přidržením klávesy CTRL. Při výběru ze dvou vrstev 
má uživatel provést průnik vrstvy označené jako druhé v pořadí s aktivní 
vrstvou (aktivní vrstva je v apletu vždy označena sytější barvou). Volba mezi 
výběrem po vrstvách a geografickým výběrem se provádí v dynamicky se 
zobrazujícím dialogu v záhlaví legendy. 
Pro aktivaci výběru použije funkci “Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo 
v obdélníkové oblasti”.

Databázový dotaz
Výběr objektů databázovým dotazem: vyvolá vyhledávací dialog, ve kterém je možno zadat datový dotaz do 
mapy. 
Zobrazit vybrané objekty: změní měřítko tak, aby se právě všechny objekty vybrané posledním dotazem vešly 
do okna mapy.

Některé pojmy z formuláře:
obsahuje text  - zobrazí pole pro zadání textu a vyhledá všechny objekty, pro které vybraný údaj odpovídá zadané 
masce. Maska může obsahovat speciální náhradní znaky * a ?, přičemž znak ? se srovná s jedním libovolným znakem, 
zatímco znak * se srovná s libovolným počtem libovolných znaků.
hodnota ze seznamu (čísla, texty) - zobrazí výběrový seznam, ve kterém lze vybrat jednu z hodnot dostupných v 
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příklad  datového dotazu
najdou se všechna vodní díla 3.kategorie v 
kraji Vysočina

zadání dotazu usnadňuje výběr z nabídky 
možných hodnot

výsledek dotazu je zobrazen v tabulce



datovém údaji;
průnik - vyhledá všechny objekty, které mají průnik s vybranými objekty z jiného tématu mapy.

Typy datových dotazů:
• vyplněná hodnota - vybere všechny objekty, v nichž má zvolený datový údaj vyplněnou hodnotu;

• prázdná hodnota - vybere všechny objekty, v nichž zvolený datový údaj není zadán;

• leží v rozsahu (jen číselné údaje) - zobrazí dvě pole pro zadání rozsahu a vybere objekty, u nichž hodnota zvoleného 
údaje leží mezi zadanými hodnotami

• leží mimo rozsah (jen číselné údaje) - zobrazí dvě pole pro zadání rozsahu a vybere objekty, u nichž hodnota 
zvoleného údaje leží mimo zadaný rozsah

• je rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj přesně 
roven zadanému textu nebo číslu;

• není rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj 
odlišný od zadaného textu nebo čísla;

• větší než (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj větší 
než zadaná hodnota;

• větší nebo rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný 
údaj větší nebo roven zadané hodnotě;

• menší než (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný údaj 
menší než zadaná hodnota;

• menší nebo rovno (čísla, texty) - zobrazí pole pro zadání hodnoty a vyhledá všechny objekty, pro které je vybraný 
údaj menší nebo roven než zadaná hodnota;

• obsahuje text (texty) - zobrazí pole pro zadání textu a vyhledá všechny objekty, pro které vybraný údaj odpovídá 
zadané masce. Maska může obsahovat speciální náhradní znaky * a ?, přičemž znak ? se srovná s jedním libovolným 
znakem, zatímco znak * se srovná s libovolným počtem libovolných znaků.

• hodnota ze seznamu (čísla, texty) - zobrazí výběrový seznam, ve kterém lze vybrat jednu z hodnot dostupných v 
datovém údaji;

• průnik - vyhledá všechny objekty, které mají průnik s vybranými objekty z jiného tématu mapy.

Měření vzdálenosti, plochy a tisk
Vzdálenosti lze odměřovat kliknutím na dva body na 
mapě. Délka a úhel úsečky se zobrazí u druhého 
bodu, pokud pokračujete v zadávání bodů, získáte 
údaje nejen o jednotlivých úsecích trasy, ale i 
celkovou délku a plochu. Nastavit zobrazení údajů, 
vynulovat měření nebo změnit zobrazený 
souřadnicový systém lze v samostatném okně měření
V zobrazeném případě se délka a úhel objevují u 
každého úseku. U posledního bodu je údaj o celkové 
délce a ploše vymezené všemi zadanými body - to 
znamená, že pro zjištění plochy nemusíte polygon 
uzavírat.
Na obrázku je délka prvního úseku 257,25 m, u 
posledního bodu je uvedena celková délka 
1004,95 m a plocha vymezená polygonem, jako by 
byl uzavřený, je 82553 m2

Měření vzdáleností: pomocí této funkce můžete odměřovat vzdálenosti po lomené čáře v mapě. Kliknutím do 
mapy umístíte první resp. další body lomené čáry. Při zadávání bodů se průběžně zobrazuje délka lomené čáry a 
obsah ohraničené oblasti. Na informační liště nebo v okně Měření na mapě lze zkopírovat souřadnice posledně 

zadaného bodu. V okně lze nastavit parametry zobrazených údajů.

Digitální povodňový plán 10



Souřadnice
V dolní informační liště se zobrazují údaje o zpracovávaném mapovém pohledu a souřadnice 
poslední polohy kurzoru na mapě. V případě, že jste použili nástroj na měření, je informační pole 
doplněno polem se souřadnicemi posledního měřeného bodu. Z tohoto pole lze text kopírovat 
pomocí standardních nástrojů operačního systému (obvykle Ctrl+C). V mapovém klientu dPP ČR je 
použita na zobrazování dat jako primární projekce S-JTSK(Ferro)/Krovak East North (EPSG 5221) 
se zápornými souřadnicemi v pořadí X, Y - East, North, jako sekundární je použita WGS84 
(EPGS4326), jedná se o projekci používanou ve většině navigačních přístrojích tzv. GPS 
souřadnice.
Měřítko mapy
V nástrojové liště je informace o aktuálním měřítku pohledu na mapu. Výběrem z nabídky nebo 
zapsáním požadovaného měřítko můžete změnit výřez mapy. Nezapomeňte, že zobrazení 
rastrových podkladů je obvykle závislé na měřítku zobrazení - rastrové podklady z map velkých 
měřítek se při detailním výřezu vypínají.
Pro snazší odhad vzdáleností je zobrazeno délkové měřítko vztažené k aktuálnímu výřezu. Program 
ovšem umožňuje vzdálenosti i plochy měřit přesně.

Měřítko: Numerické měřítko ukazuje aktuální měřítko zobrazení mapy. Měřítko nemusí 
vždy zcela přesně odpovídat fyzickým rozměrům obrázku mapy, protože vychází z údajů 

systému o fyzické velikosti obrazovky monitoru, které bývají pouze přibližné. Při různém nastavení měřítek se objekty 
v mapě zobrazují tak, aby mapa byla stále přehledná a obsahovala co nejvíce užitečných informací. V okně „měřítko“ je 
možné hodnotu vybrat ze seznamu a nastavit měřítko mapy přesně.

Kvalita: Kvalita stahovaných obrázků. Tímto způsobem lze nastavit, v jaké kvalitě vytváří 
server JPG obrázky pro aplet. Vyšší kvalita pochopitelně znamená větší soubor obrázku a delší 
dobu stahování.

Délkové měřítko: Zobrazuje aktuální délkové měřítko právě zobrazovaného 
mapového výřezu

Zobrazení mapy a tisk
Přibližný výřez mapy můžeme zvolit na náhledové mapě. Kliknutím 
levým tlačítkem myši v této mapě a následným tažením vybereme 
část mapy, která nás zajímá. S výřezem mapy lze dále  plynule 
pohybovat pomocí posuvníků. Základní možnosti pohybu po mapě 
(posun, zoom, změna měřítka či  zobrazení celého území) umožňují 
ovládací prvky, které jsou umístěny v liště nad mapovým oknem. 

Obnovení mapy: program znovu načte z mapového serveru všechny 
komponenty mapy.
Tisk do PDF: uložení snímku mapy 
a legendy ve formátu PDF pro další 
tisk. Parametry kompozice stránky 

se nastavit.
Uložit obrázek mapy: funkce 
vyvolá jednoduchý dialog, pomocí 
kterého si můžete ze serveru 

stáhnout a uložit obrázek mapy nebo její 
části v zadaném měřítku a rozlišení (tiskové 
kvalitě).
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Mapová témata
Mapy jsou tvořeny jednotlivými tématickými 
celky. Základem, společným pro všechny mapy 
je skupina rastrových podkladů. Tady jsou 
soustředěny kopie map různých měřítek, 
případně ortofoto mapa. 

Mapy jsou osazeny tak aby zobrazení 
odpovídalo geodetickým souřadnicím. 
Nicméně, protože se jedná o kopie papírových 
map kreslených původně v různých měřítkách 
a s různou přesností, jsou určité rozdíly při 
zobrazení polohy objektů nevyhnutelné. 
Protože se jedná o neprůhledné rastrové obrazy 
pokrývající celou plochu svého rozsahu, záleží 
na pořadí v jakém jsou uspořádány - mapa v 
horní vrstvě překryje mapy pod sebou. V 
případě, kdy potřebujete jiné než nastavené 
uspořádání, je nutné mapy buď selektivně 
vypínat a zapínat, nebo nastavit vlastní 
průhlednost.
Další témata jsou generována z připojených 
databází buď jako vektorové nebo bodové 
kresby. I tady se mohou kresby vzájemně 
překrývat pokud se jedná o plochy vyplněné 
barvou. Pokud to bylo nastaveno tvůrcem 
mapového tématu, je i zde možné nastavit 
průhlednost objektů.
Když vám některé existující téma v mapovém 
pohledu chybí, je možné ho v legendě přidat. 
Nad legendou s mapovými tématy klikněte 

pravým tlačítkem myši a můžete v 
kontextovém menu zvolit kromě jiného i 
položku "Vložit nad" nebo "Vložit pod" a z 
nabídky vybrat postrádané téma k zobrazení v 
mapovém pohledu. 

Pojem "Vložit nad" znamená, že nové téma 
bude vloženo nad tématem, které je v legendě 
v místě, kde jste klikli myší.
Legenda mapy
Seznam témat, použitých k zobrazení mapy, 
tvoří legendu mapy. Témata mohou být 
uspořádána do skupin, které lze "rozbalovat" 
nebo "sbalovat", jednotlivě nebo hromadně 
vypínat nebo zapínat jejich zobrazení v mapě a 
volit, z kterých témat budou vyhledávány 
údaje.
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Mapy v Povodňovém plánu ČR
Mapy se v povodňovém plánu zobrazí 
odkazem z textu, z tabulek nebo z menu v 
grafické části. Pro správné zobrazení map je 
nezbytné povolit používání Java apletu ve 
vašem prohlížeči. Pokud konfigurace vašeho 
operačního systému používání Java apletu 
neumožňuje, použijte klient HTML nebo 
AJAX. 

Některé příklady map najdete na následujících 
stránkách, vyzkoušet vše můžete na adrese 
www.dppcr.cz
Instalace povodňového plánu na centrálním 
serveru umožňuje “on-line” propojení 
datových podkladů pro mapové vrstvy s 
centrální databází POVIS. Na mapách tak 
můžete okamžitě kontrolovat aktualizace 
zadané v Editoru dat pro:

• povodňové komise,
• evakuační místa,
• místa omezující odtokové poměry,
• ohrožené objekty,
• ohrožující objekty,
• protipovodňová opatření.

Na centrální databázi je přímo napojen i registr 
vyhlášených záplavových území, ale jeho 
editace je vyhrazena pracovníkům MŽP.
Aktuální data z centrálního registru jsou k 
dispozici i všem ostatním uživatelům 
digitálních povodňových plánů, je ovšem nutno 
je do lokální instalace plánu z centrální 
databáze exportovat. 
V mapových kompozicích povodňového plánu 
jsou k dispozici také údaje zprostředkované 
službou Web Map Service (WMS). Tato služba 
(protokol) byla vyvinuta konsorciem Open GIS 
(OGC) jako standard pro přenášení map a 
polohově určených dat přes internet za účelem 
vytváření mapových kompozic.

Co tato služba umožňuje?
Uživatel má v jedné aplikaci přístup k mapám 
z několika serverů. Servery mohou využívat 
služeb jiných serverů tzv. kaskádování serverů.
Standardní protokol komunikace umožňuje pro 
různé funkce využívat programové vybavení 
různých výrobců.
Data mohou být na serverech uložena v 
různých formátech, navenek jsou však 
prezentována ve standardním formátu (gif, 
png, jpeg apod.), služba podporuje formát 
XML dokumentů pro popis služby.
V Povodňovém plánu ČR jsou touto službou 
v současné době publikovány katastrální mapy 
(© ČÚZK) a barevná ortofotomapa (© Cenia a 
Geodis)
Vzhledem k měřítkovým omezením daným 
charakterem zobrazovaných dat, jsou 
katastrální mapy zobrazitelné od měřítka 
1:5000. Pro zobrazení dat WMS je nutné 
aktivní připojení k internetu, data jsou vždy 
načítána ze vzdáleného serveru.
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Katastrální mapa - WMS
Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální 
mapy digitalizované (KMD). K 31.12.2008 bylo vektorovou mapou pokryto 38.2% území. Zbytek 
území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování 
k dispozici v rastrové podobě. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je 
na webu Českého ‘řadu zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz. 
Mapa je publikována ve 
dvou variantách, bílá 
kresba a černá kresba, 
aby bylo možné zvolit 
vhodný kontrast k 
ostatním zapnutým 
tématům. Na ilustraci s 
černou kresbou také 
vidíte rozbalené menu 
pro katastrální mapy, 
které je přístupné z uzlu 
“Správní členění”. 
Definiční body budov a 
parcel jsou vypnuty, 
kresba katastrálních 
map digitálních, 
digitalizovaných a 
dalších je zapnuta.
Na obrázku s bílou 
kresbou katastrálních 
map, je vidět také 
nastavení rastrových 
podkladů: zobrazení map 
je vypnuto, aby se 
projevilo zobrazení 
ortofotomapy.

Při kliknutí pravým tlačítkem myši v kterékoliv mapě 
se objeví kontextové menu s volbou “Nahlížení do 
katastru nemovitostí”. Při volbě této položky a po 
zadání kontrolního kódu se z webu ČÚZK zobrazí 
informace o nemovitosti v místě nebo poblíž místa 
kliknutí. 
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Mapa hlásných profilů
Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou jednou ze základních podmínek zlepšení ochrany před 
povodněmi, mají zásadní význam pro řízení a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod. 
Povodňový plán je propojen s  aktuálními daty ČHMÚ. Z textu vedou odkazy na on-line data hlásné 
a předpovědní služby - vodní stavy a průtoky. Pro zobrazení dat je nutné připojení k internetu.
V povodňovém plánu jsou vloženy evidenční listy hlásných profilů, měrné křivky a 
fotodokumentace ve formátu PDF. Ilustrace z této mapy najdete na straně 6.
Mapa povodňových komisí a důležitých organizací
Jedním z nejdůležitějších údajů v krizové situaci jsou aktuální 
kontakty povodňových komisí, jejich členů, a dalších subjektů 
spolupracující při řešení povodňové situace. Na mapě můžete 
vybrat údaje pro komise podle území, které vás zajímá, je 
zasaženo nebo ohroženo povodní. V Povodňovém plánu ČR se 
tyto údaje zobrazí podle aktuálního zápisu v Editoru dat, v 
odvozených plánech podle stavu exportované databáze, ale zde bývá 
odkaz na zobrazení údajů z Editoru. V případě že ztratíte internetové připojení a 
nemůžete ani spustit mapový server, jsou tyto údaje duplicitně exportovány taky jako HTML 
stránky. V některých povodňových plánech je možné zobrazit povodňové komise podle pořadí na 
toku, tato databáze zatím neexistuje pro celou republiku.
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výběrem na mapě
zobrazíte seznam povodňových komisí

oprávnění uživatelé mohou získat další 
informace po zadání hesla

odkazem ze seznamu 
zobrazíte seznam členů



Mapa dopravy
Silniční databanka je poskytována ředitelstvím silnic a dálnic. Poskytuje důležité údaje při řešení 
objízdných nebo evakuačních tras např. o únosnosti mostů, profilu podjezdů a pod. Znalost 
kritických míst z pohledu dopravy patří k důležitým skupinám informací.
V POVIS lze podle místních zkušeností zadat dopravní omezení obvykle způsobená povodněmi a 
případné objížďky.
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Mapa objektů digitálního povodňového plánu ČR
V této mapě jsou soustředěna témata specifická pro povodňový plán: ledové jevy, ohrožené a 
ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry, protipovodňová opatření, evakuační. Většinu 
údajů lze centrálně doplňovat nebo editovat v databázi POVIS a jsou zobrazovány “on-line”, tzn. 
změněné údaje se okamžitě projeví na mapě nebo v doprovodných tabulkách. Na ilustraci je vidět 
výběr z vrstvy ohrožených objektů. Při správném vyplnění by bylo možné získat i součty počtu 
ohrožených obyvatel (tento údaj je v případě našeho výběru zatím nevyplněný, stejně jako další 
údaje viditelné v detailním výpisu).
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Postupové doby na vybrané říční síti
Postupové doby povodňové vlny jsou postupně doplňovány k hlavním tokům ohrožujícím povodní. 
Jde o velmi orientační údaj - rychlost povodňové vlny závisí na momentální stavu koryta a okolí 
řeky, stejně jako na mohutnosti povodňové vlny. Při sčítání postupových dob je třeba ověřit, že 
nebyly vybrány překrývající se úseky.
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Záplavová území
Území je rozděleno na jednotlivé záplavové zóny, které jsou dány jak územním členěním, tak 
předpokládanou dynamikou povodně. Vždy se však jedná o území, které je tvořeno polygonem ve 
kterém je možné provést analytické úlohy jako je zjištění počtu zasažených objektů, obyvatel, 
důležitých dopravních uzlů atd. Vyhlášená záplavová území jsou definována úsekem toku, pro který 
platí. Tabulkové údaje jsou doplněny skenovaným dokumentem o vyhlášení.
Na ilustračních snímcích obrazovky vidíte výběr adresních bodů průnikem se záplavovým územím 
Q100 Zákolanského potoka. Ze seznamu adresních bodů je možné odkazem nahlédnout do seznamu 
vlastníků nemovitostí v databázi ČÚZK. Ze souhrnných informačních údajů o záplavovém území 
lze odkazem zobrazit detailní popis vyhlášeného území a příslušný dokument.
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pokud je výběr iniciován z více vrstev jsou 
vždy v záhlaví formuláře odkazy na všechny 
generované tabulky



Aktualizace
Údaje v digitálním povodňovém plánu jsou:
snadno, kdekoliv a kdykoliv dostupné, dají se 
rychle vyhledat, jsou lokalizovány, navázány 
na mapu, lze je snadno, rychle a levně 
distribuovat ale musejí být aktuální.
Obvyklé podklady pro aktualizaci jsou od 
různých subjektů zpracovány nekonzistentně:

• jako texty,
• v tabulkách,
• na webových stránkách
• a s různorodou strukturou údajů.

Centrální databáze znamená jeden společný 
zdroj dat, shodné a kontrolované údaje pro 
povodňové plány a hlavně vzájemné sdílení 
těchto dat.
Data se zadávají a spravují v Editoru dat 
povodňových plánů, což je veřejně přístupný 
modul informačního systému POVIS, který 
přihlášeným uživatelům umožňuje 
v centrálním skladu dat koordinovaně vytvářet 

nebo aktualizovat podklady povodňových 
plánů.
Každý uživatel tak udržuje data, za která 
odpovídá a která zná, má okamžitě k dispozici 
data ostatních, aktuální údaje může kdykoliv 
exportovat ve správném formátu pro vlastní 
dPP.
Podrobný návod najdete v aplikaci Editor dat 
povodňových plánů na adrese editor.dppcr.cz.
Metodika tvorby digitálních 
povodňových plánů
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 
s Operačním programem životního prostředí 
připravilo Metodiku tvorby digitálních 
povodňových plánů. Jejím cílem je stanovit 
postupy a pravidla pro zpracování 
povodňových plánů v digitální podobě 
s využitím databází Povodňového 
informačního systému (POVIS). S metodikou 
se můžete seznámit na adrese 
www.povis.cz/met_dpp/
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Slovník pojmů
Povodeň
Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 
jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje 
území mimo koryto vodního toku a může způsobit 
škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody 
tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným 
způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, 
případně dochází k zaplavení území při soustředěném 
odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena 
přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami 
nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými 
vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést 
až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením 
kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 
Povodňové riziko
Kombinace pravděpodobnosti výskytu povodně a 
možných nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní 
prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které 
souvisejí s povodní.
POVIS
Povodňový informační systém - soustřeďuje data 
potřebná pro tvorbu povodňových plánů obcí, ORP a 
krajů. Systém pracuje nad centrální databází Oracle, 
internetové aplikace jsou vyvinuty v technologii PHP, 
mapové služby jsou poskytovány prostřednictvím 
mapového serveru WebMap (www.povis.cz).
Povodňový plán
Dokument obsahující souhrn organizačních a 
technických opatření potřebných k odvrácení nebo 
zmírnění škod při povodních na životech a majetku 
občanů a společnosti a na životním prostředí v rámci 
určitého územního celku, pozemku nebo stavby. 
Povodňové plány jsou definovány Vodním zákonem č.
254/2001 Sb. (§ 71) a dále upřesněny v odvětvové 
normě  TNV 752931.
Digitální povodňový plán (dPP)
Elektronické zpracování textové, datové a grafické části 
povodňového plánu, vzájemné provázání těchto částí 
pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání.
Povodňový plán České republiky
Základní dokument pro ústřední řízení povodňové 
ochrany v České republice. Obsahuje podrobné 
rozdělení úkolů a činností při provádění opatření 
k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů 
státní správy a organizací s celorepublikovou nebo 
významnou regionální působností. 
Digitální povodňový plán České republiky
Elektronické zpracování textové, datové a grafické části 
Povodňového plánu České republiky, vzájemné 
provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a 
vyhledávání s využitím publikace dat z centrální 
databáze POVIS (www.dppcr.cz).

DIBAVOD
Digitální báze vodohospodářských dat - pracovní 
označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické 
vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to 
referenční geografická databáze vytvořená primárně z 
odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro 
tvorbu tematických kartografických výstupů s 
vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod 
nad Základní mapou ČR 1:10 000 (www.dibavod.cz).
HEIS VÚV T.G.M. v.v.i. 
(www.vuv.cz, heis.vuv.cz)
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. 
(HEIS VÚV) je jedním z dílčích informačních systémů 
Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS 
ČR), vytvářeného k zabezpečení jednotného 
informačního systému pro podporu státní správy ve 
vodním hospodářství s vazbou na Státní informační 
systém a další subsystémy Jednotného informačního 
systému životního prostředí (JISŽP).
ZABAGED®
Digitální geografický model území České republiky, 
který svou přesností a podrobností zobrazení geografické 
reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy 
České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10).

Některé používané zkratky:
CSV	
 Textový souborový formát pro ukládání 

tabulkových alfanumerických dat.
DBF	
 Souborový formát pro ukládání 

alfanumerických dat v souborech tvořících 
databáze.

dPP	
 Digitální povodňový plán.
GIS	
 Geografický informační systém.
HRR	
 Binární souborový formát pro ukládání 

rastrových mapových vrstev.
HTML	
 Hypertext Markup Language - jazyk pro 

zápis souborů pro webové prohlížeče.
PDF	
 Portable document format, přenosný formát 

dokumentů, zachovává typografické 
formátování dokumentů při použití v různých 
operačních systémech.

SHP	
 Binární souborový formát pro ukládání 
prostorových dat v souborech GIS.

XML	
 Extensible Markup Language - rozšiřitelný 
značkovací jazyk, umožňuje snadné 
vytváření konkrétních aplikací pro různé 
účely a různé typy dat.

WEB	
 Síť, zkrácené označení pro World Wide Web, 
systém vzájemně propojených 
hypertextových dokumentů, přístupných přes 
síť Internet.

WMS	
 Web Map Service - webová mapová služba
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Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu 
soudržnosti a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního 
programu Životní prostředí.

Vydalo v roce 2014:

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky 
www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500 
dotazy@sfzp.cz

Zpracovalo Sdružení VRV + HV
VRV a.s. 
Nábřežní 4/90
150 56 Praha 5
www.vrv.cz

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 
U Sadu 13/62, Praha 6 
www.hydrosoft.cz

NEPRODEJNÉ
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