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Zdroje dat povodňového plánu v systému POVIS
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ČSÚ: správní členění

DIBAVOD: hydrologická data 

ČHMÚ: hlásné profily, srážkoměrné stanice

ŘSD: silniční databanka

VÚV: útvary vod, HEIS

ČÚZK: mapové podklady
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zákony, předpisy

Hlásné profily C, srážkoměrné stanice

Evakuační místa

Ohrožené objekty, ohrožující objekty

Místa omezující odtokové poměry

Protipovodňová opatření

podniky Povodí
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Aplikace povod ové značkyAplikace povod ové značkyAplikace povod ové značkyAplikace povod ové značky
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Stávající zp sob vedení povod ových knihStávající zp sob vedení povod ových knihStávající zp sob vedení povod ových knihStávající zp sob vedení povod ových knih

● 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

● chybí možnost filtrování požadovaného druhu informací



Digitální povod ová kniha: webová aplikace / Digitální povod ová kniha: webová aplikace / Digitální povod ová kniha: webová aplikace / Digitální povod ová kniha: webová aplikace / 
lokální aplikacelokální aplikacelokální aplikacelokální aplikace

● 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



Digitální povod ová kniha Digitální povod ová kniha Digitální povod ová kniha Digitální povod ová kniha zobrazení zobrazení zobrazení zobrazení 
záznam  knihyzáznam  knihyzáznam  knihyzáznam  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 
komisích (bez nutnosti opakovaného zápisu)



Zobrazení zápis  knihyZobrazení zápis  knihyZobrazení zápis  knihyZobrazení zápis  knihy

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



Stupně povod ové aktivityStupně povod ové aktivityStupně povod ové aktivityStupně povod ové aktivity

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

Na mapě lze přehledně 
zobrazit vyhlášené stupeň 
povodňové aktivity v 
obcích, případně jejich 
historii



Zápisy se ádostí o pomoc, nebo spolupráciZápisy se ádostí o pomoc, nebo spolupráciZápisy se ádostí o pomoc, nebo spolupráciZápisy se ádostí o pomoc, nebo spolupráci

Zápisy s nastaveným 
atributem „žádost o pomoc“ 
jsou zpracovány 
specifickým 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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Digitální povodňová kniha – lokální aplikace
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Digitální povodňová kniha – lokální aplikace
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Lokalizovaný zápis Lokalizovaný zápis Lokalizovaný zápis Lokalizovaný zápis ---- JTSKJTSKJTSKJTSK

Digitální povodňová kniha – lokální aplikace
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Informativní a výstra né zprávyInformativní a výstra né zprávyInformativní a výstra né zprávyInformativní a výstra né zprávy

Digitální povodňová kniha – lokální aplikace
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Editace zpráv Editace zpráv Editace zpráv Editace zpráv aktualizace v POVISaktualizace v POVISaktualizace v POVISaktualizace v POVIS

Digitální povodňová kniha – lokální aplikace



Povod ový informační systémPovod ový informační systémPovod ový informační systémPovod ový informační systém

Digitální povodňový plán ČR
www.dppcr.cz

Editor dat digitálních povodňových plánů
editor.dppcr.cz

Metodika pro tvorbu digitálních povod ových plánMetodika pro tvorbu digitálních povod ových plán
www.povis.cz/met_dpp

Povodňový informační systém
www.povis.cz
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