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Základní informace k POVIS

• vznikl na základě usnesení

2006 (po jarních povodních),

• cílem systému POVIS je• cílem systému POVIS je

i mimo ní základní platformu

všemi odpovědnými subjekty,

informací a v neposlední

předávaných informací,

• 3 základní moduly – dPP, Editor

www.povis.cz

Základní informace k POVIS

usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května

povodních),

zabezpečit v průběhu povodnězabezpečit v průběhu povodně

platformu pro kvalitní komunikaci mezi

subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos

řadě zajistit jednotné formáty

Editor dat dPP, dPk

www.povis.cz, www.dppcr.cz



dPP – digitální povod

• zpracování metainformací

jednotné databáze s následnou

(získání komplexního př(získání komplexního př

jejich aktuálnosti a historii

• zpracování mapy pro zobrazení

jakost vod (staré ekologické

• zpracování mapy pro zobrazení

přívalových povodní (zpracování

digitální povodňový plán

metainformací publikovaných dat do

následnou publikací v dPP

přehledu o použitých datech,přehledu o použitých datech,

historii změn),

zobrazení objektů ohrožujících

ekologické zátěže, IRZ),

zobrazení míst s rizikem vzniku

(zpracování lokálních dat),



dPP – digitální povod

• zpracování mapy hlásných

dostupnost operativních

lokálních varovných systémlokálních varovných systém

• pro základní mapy dPP

pomocí nového mapového

technologii Ajax

• tvorba ceníku a metodiky

efektivnosti projektů dPP

digitální povodňový plán

hlásných profilů včetně kategorie C,

operativních dat (stavů a průtoků) z

systémů,systémů,

dPP možnost zobrazení mapy

mapového klienta založeného na

metodiky pro určení nákladové

dPP



Editor dat dPP

• aktualizace databázového

• zpracování aplikace (vč.

pro evidenci míst ohrožujícíchpro evidenci míst ohrožujících

(skládky, staré ekologické

podniky),

• zpracování aplikace pro

vzniku přívalových povodní,

• aktualizace aplikace povodň

organizace,

Editor dat dPP

databázového schématu,

. rozšíření datového modelu)

ohrožujících jakost vod za povodněohrožujících jakost vod za povodně

ekologické zátěže, průmyslové

evidenci míst náchylných ke

povodní,

aktualizace aplikace povodňové komise, důležité 



Editor dat dPP

• zpracovaná aplikace Evidence

školení pro povodňové orgány

6. 6. Plzeň6. 6. Plzeň

9. 6. Jihlava

16. 6. Olomouc

- pozvánka již byla zaslaná

Editor dat dPP

Evidence záplavových území,

orgány krajů červen 2011

zaslaná



dPk – digitální povod

• implementace off-line režimu

centrální databází ("těžký

• vytvoření nástroje pro• vytvoření nástroje pro

činnosti povodňové komise,

• přepracování uživatelského

• další testování knihy (MŽP

rámci cvičení (20. - 21. č

digitální povodňová kniha

režimu vč. synchronizace dat s

ěžký klient"),

tvorbu reportů dokumentacetvorbu reportů dokumentace

komise,

uživatelského rozhraní,

(MŽP - kraj - ORP - obec) v

června 2011)



Další výhled

• provoz POVIS na ČHMÚ

informacemi k povodním,

• HPPS jako jeden z modul• HPPS jako jeden z modul

hlásných profilů provázané

POVIS),

• CDS jako další modul POVIS,

• vytvoření anglické verze

• doplnění dalších dat ze

dopravních cest)

Další výhled

ČHMÚ jako základní systém s

povodním,

modulů POVIS (evidenční listymodulů POVIS (evidenční listy

provázané na databázi kontaktů

POVIS,

systému,

SŽDC (Správa železničních



Co vše na POVIS najdete

• informace a materiály pro

• materiály vzniklé na základ

směrnice,směrnice,

• informace ke školením, seminá

• postery, letáky, prezentace,

Co vše na POVIS najdete

pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP,

základě požadavků povodňové

seminářům,

prezentace,






