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Digitální povodňové plány, lokální varovné a 

výstražné systémy – připravované dotační 
tituly z OPŽP 2014 – 2020 

Metodika pro tvorbu dPP 



Tvorba digitálního povodňového plánu v 

systému POVIS 

Zhotovitel 

povodňového 

plánu  

Editor dat 

povodňových 

plánů 

(POVIS) 

digitální povodňový plán 

uživatele 
(veřejná správa) 

 
textová část 

(není součástí POVIS) 

vlastní 

mapový 

server a 

rastrové 

podklady 

sdílená 

datová část 
zdroje součástí 

POVIS 

vlastní 

datová část 
 

lokálně platné 

údaje 

povinná 

činnost 

bonus  

mapový 

server a 

rastrové 

podklady 
 poskytuje MŽP 



 dPP používá data ze společných databází POVIS a 

do těchto databází svá data poskytuje 

prostřednictvím editoru dat dPP ČR 

 textová a grafická část povodňového plánu jsou 

propojeny odkazy a čerpají ze společného 

datového zdroje 

- datové odkazy jsou směřovány  

- Do lokální instalace datových sad replikovaných z POVIS 

- Do lokálních statických dat (HTML,PDF generované z datových sad POVIS) 

- Odkaz na aktuální on-line stav v DB POVIS 

 

 

Základní požadavky na tvorbu dPP 



 

 texty a data publikuje v obecně dostupných 

formátech, obvykle HTML pro publikování na webu 

a PDF pro tisk. 

 je publikován formou www aplikace pro veřejnost 

 je publikován formou lokální nebo www aplikace 

pro autorizované uživatele 

 je publikován formou distribučního DVD nebo USB 

flash disk 

 je publikován v tištěné formě 

Základní požadavky na tvorbu dPP 



Sdílení dat 



Export / sdílení dat povodňového plánu s 
dodaným mapovým serverem 

digitální 

povodňový 

plán ČR: 

 

datová a 

mapová část 

 

www.dppcr.cz 

Editor dat 

povodňových 

plánů 

 

editor.dppcr.cz 

digitální 

povodňový 

plán 

uživatele 
(veřejná správa) 

 vlastní 

textová část 

 

 

 

mapová  

a  

datová část 

 

 

 

 

export pro území 14 krajů 

mapový 

projekt, 

server, 

rastrové 

podklady data s 

grafickými 

prvky 

databáze bez grafických prvků 

výběr z mapy (CSV) 

databáze bez grafických prvků 

výběr podle území (DBF) 

vlastní (lokální) data 

v připravených strukturách (DBF 

aktualizace dat 



Export / sdílení dat povodňového plánu s 
vlastním mapovým serverem 

digitální 

povodňový 

plán ČR: 

 

datová a 

mapová část 

 

www.dppcr.cz 

Editor dat 

povodňových 

plánů 

 

editor.dppcr.cz 

digitální 

povodňový 

plán uživatele 
(veřejná správa) 

 vlastní 

textová část 

 

vlastní 

mapový 

server 

 

mapová  

a  

datová část 

 

export pro území 14 krajů mapový 

projekt, 

server, 

rastrové 

podklady 
data s 

grafickými 

prvky 

databáze bez grafických prvků 

výběr z mapy (CSV) 

databáze bez grafických prvků 

výběr podle území (DBF) 

lokální data (vlastní formát databáze) 

aktualizace dat 

databáze s grafickými prvky 

výběr podle území povodňového 

plánu  (DBF+SHP) 
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Naplnění databáze POVIS je povinnou součástí digitálních 

povodňových plánů. K tomu slouží moduly Editor dat 

povodňových plánů, Editor protipovodňových opatření a 

Editor záplavových území. 

 Data se dají rozdělit na: 

- Centrální data - udržovaná centrálně (hlásné profily A a 

B, srážkoměrné stanice sítě HPPS ČHMÚ, krajských 

úřadů a podniků povodí, vodní díla I. - III. kategorie, 

číselníky, správní členění (RUIAN), registr záplavových 

území (MŽP). 

- Uživatelská data - všechna ostatní data udržovaná 

vydavatelem povodňového plánu (jejich naplnění je 

zpravidla přeneseno na zpracovatele dPP na základě 

smluvního vztahu). 

 

Naplnění databáze POVIS 



 Skupina uživatelů Veřejná správa  

Přístupová práva, jsou udělena jednotlivým správním 

orgánům na úrovních OBEC/ORP/KRAJ. Oprávnění 

jsou uspořádána hierarchicky tj. nadřízený správní 

celek má vždy právo k editaci údajů i u svých 

podřízených správních celků. Přístupová hesla byla 

předána jednotlivým zástupcům krajů a ORP (2007, 

2009, 2011 ). Zástupci ORP obdrželi přístupové údaje 

i pro podřízené obce a zajišťují jejich distribuci na 

jednotlivé obecní úřady. 

 

Přístupová práva do POVIS 



 Skupina uživatelů Oprávněné subjekty  

Oprávněnými subjekty jsou podniky povodí, HZS, 

MŽP, MV, MZe a ostatní složky ISKŘ ČR. Těmto 

uživatelům je umožněna editace v plném rozsahu pro 

data jim podřízených subjektů. 

- Pokud některý z oprávněných uživatelů nemá 

přístupové údaje k dispozici má možnost obrátit se 

na ČHMÚ s žádostí o přidělení přístupových údajů. 

Přístupová práva do POVIS 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Povodňový plán  

Evidenční list  

slouží také k vedení dokumentace o schválení, 

projednání a o potvrzení souladu s povodňovým 

plánem vyššího územního celku 

Správní celky v povodňovém plánu, Organizace v 

povodňovém plánu, Seznam dokumentů, VH 

dokumentů, Legislativních předpisů 

slouží k připojení povodňových komisí a organizací 

a dokumentace k povodňovému plánu 

Export dat SHP/PDF 

Povodňový plán založený v Editoru dat je základním 

filtrem pro využití dalších databází POVIS 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Povodňové komise (PK)  

₋ složení a struktura PK, kontaktní informace, 

členění na skupiny a personální obsazení  

₋ každý povodňový plán musí obsahovat nejen PK 

řešeného správního území, ale i složení a 

kontaktní informace všech komisí účastnících se 

hlásné povodňové služby, tzn. PK okolních vč. PK 

nadřízených, např. ORP komise všech obcí v 

rámci správního území ORP, komise sousedních 

ORP a komise kraje 

₋ při tvorbě povodňového plánu je nutné provést 

kontrolu údajů i u povodňových komisí okolních 

obcí, připojených k plánu 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Povodňové komise (PK)  

₋ zhotovitel shromáždí údaje o složení všech 

dotčených PK a provede údržbu zápisů v POVIS. 

Údaje o obeslání orgánů veřejné správy, obdržená 

data a systém aktualizace je povinen archivovat a 

na vyžádání investora a kontrolních orgánů 

předložit 

₋ při založení komise v databázi je povinné zadat 

všechny údaje identifikující povodňovou komisi 

₋ po dobu platnosti povodňového plánu je nutná 

průběžná aktualizace údajů PK 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Subjekty/Organizace  

₋ každý povodňový plán musí obsahovat výčet 

složek IZS, právnických a fyzických osob a 

kontaktní informace všech vybraných osob, 

účastnících se ochrany před povodněmi 

₋ pro verifikaci již založených organizací či pro 

založení nových subjektů je nutné shromáždění 

aktuálních kontaktních údajů 

₋ vybrané organizace se připojí k povodňovému 

plánu, obdobně jako povodňové komise 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Adresář osob  

₋ databáze členů povodňových komisí a pracovníků 

organizací je exportována ze společného 

Adresáře osob 

₋ pozor na duplicitní záznamy – pravidla pro 

vyplňování údajů viz uživatelská příručka uživatele 

editoru dPP http://www.wmap.cz/pk_man/pravidla_chyby.htm 

₋ nutná kontrola již vyplněných údajů jednotlivých 

členů všech dotčených komisí a kontrola údajů 

pracovníků připojených organizací. Podklady k 

aktualizaci údajů osob budou zhotovitelem 

archivovány a investorovi bude aktualizace  

http://www.wmap.cz/pk_man/pravidla_chyby.htm
http://www.wmap.cz/pk_man/pravidla_chyby.htm
http://www.wmap.cz/pk_man/pravidla_chyby.htm


Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Evakuační místa  

₋ vychází obvykle z dokumentů krizového řízení - 

např. z Krizového plánu kraje a ORP, případně ze 

smluvních vztahů obcí. Zásadní objekty nouzového 

ubytování a stravování mají zpracovaný Plán 

krizové připravenosti 

₋ Při zadávání rozlišovat evakuační středisko a 

přijímací středisko  

  



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Hlásné profily  

- Správa databáze hlásných profilů probíhá prostřednictvím 

modulu POVIS HPPS, kdy údaje k hlásným profilům jsou 

spravovány jednotlivými zřizovateli profilů dle 

následujícího schématu: 

- A -údaje spravuje ČHMÚ na základě pokynů zřizovatele 

profilů - Ministerstvo životního prostředí ČR 

- B -údaje spravují krajské úřady, jakožto zřizovatelé těchto 

profilů 

- C -údaje spravují jednotlivý zřizovatelé těchto profilů (obce) 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Hlásné profily  

- V rámci modulu POVIS HPPS (2015) budou mimo jiné k 

dispozici: 

- aktuální evidenční listy 

- aktuální stavy s krátkodobou historií s webovým rozhraním 

pro poskytování těchto dat 

 

Proces založení a udržování aktuálních údajů profilu lze automatizovat 

pomocí webového rozhraní, kterým musí disponovat sběrné středisko dat 

z hladinových čidel. Tato problematika je řešena v rámci metodiky 

lokálních varovných systémů. 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Srážkoměrné stanice  

₋ Správa databáze srážkoměrných stanic probíhá 

obdobně jako u hlásných profilů dvěma způsoby: 

₋ Údaje srážkoměrů ČHMÚ a podniků povodí jsou do POVIS 

v pravidelných cyklech replikovány z databáze ČHMÚ a 

podniků povodí 

₋ Srážkoměry provozované správními orgány územních 

celků, nebo jiných subjektů. V rámci zápisu dat při tvorbě 

dPP musí dodavatel technologie srážkoměru poskytnout 

kompletní údaje potřebné pro zápis v POVIS vč. 

fotodokumentace. 

Proces založení a udržování aktuálních údajů srážkoměrů 

lze automatizovat pomocí webového rozhraní, kterým musí 

disponovat sběrné středisko dat ze srážkoměrů. Tato 

problematika je řešena v rámci metodiky lokálních varovných 

systémů.  



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Místa omezující odtokové poměry  

₋ vychází ze studií ZÚ, z dalších VH studií kapacity 

toků a objektů na tocích 

₋ terénní průzkum 

 

₋ je vhodné do databáze zanést Qn, pro který je objekt 

ještě kapacitní 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Místa častých ledových obtíží  

₋ databáze míst častých ledových obtíží je určena 

pro návrh zakreslení nových úseků toků s ledovými 

jevy do vektorové vrstvy mapy Objekty 

povodňového plánu 

₋ návrhy úseků se zapisují na základě zkušeností a 

informací obcí 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Ohrožené objekty  

₋ obytné objekty lze pro zachování přehlednosti 

databáze i mapového pohledu agregovat. Sloučení 

údajů (agregaci) objektů lze provádět např. podle 

ulic, podle ucelených obytných bloků apod. Je také 

důležité zadat počet agregovaných objektů a počet 

ohrožených obyvatel; nelze slučovat objekty 

rozdílných kategorií, nebo rozdílného charakteru 

staveb  

₋ u objektů, kde hrozí sekundární ohrožení únikem 

chemických látek, plynů, nebo explozí apod. 

případně vyplavení skladů nebo skládek, je nutno 

zaškrtnout pole Nebezpečný (Ohrožující) objekt 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Místa ohrožená přívalovými srážkami 

₋ databáze míst ohrožených bleskovou povodní je z 

pohledu množících se přívalových povodní zásadní 

databází pro posouzení míry ohrožení extrémními 

přívalovými dešti na malých tocích nebo i mimo 

vodní toky 

₋ prvotním podkladem pro sběr dat jsou definované 

kritické body, které zpracovalo VÚV, v.v.i. v rámci 

projektu Riziková území při přívalových srážkách v 

ČR 

₋ zpracovatel musí ve spolupráci s obcí provést 

verifikaci a verifikované body, kde skutečně dochází 

k přívalové povodni zapsat do databáze míst 

ohrožených bleskovou povodní, další místa se 

zpracují podle místních zkušeností 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Kontaminovaná místa a skládky 

₋ databáze Kontaminovaná místa a skládky je 

doplňujícím registrem, který umožňuje zapsat údaje 

chybějící v databázi SEKM Ministerstva životního 

prostředí ČR 

₋ v rámci plnění této databáze je třeba provést 

verifikaci již existujících dat v SEKM i v POVIS a 

případné změny nebo chybějící místa a skládky 

doplnit do databáze POVIS 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Vodní nádrže 

₋ bodová databáze vodních nádrží obsahuje vodní 

díla I.- III. kategorie, které jsou v databázi uvedena 

dle aktuálního seznamu vodních děl vydávaného 

každoročně MZE 

₋ další vodní díla byla převedena z evidence Státní 

vodohospodářské bilance a z databáze DIBAVOD  

₋ základem při plnění této databáze je ověření 

skutečnosti, zda zadávaná nádrž již v databázi 

existuje; pokud hledanou nádrž nelze ztotožnit se 

stávajícím záznamem, založí se nový záznam 

₋ nutnost vyplnění kontaktů na vlastníka, správce a 

provozovatele, kategorie a typu nádrže nebo VD 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Dopravní omezení 

₋ údaje v databázi dopravních omezení by měly 

reflektovat zejména praktické zkušenosti z povodní 

o neprůjezdnosti příslušné lokality. Evidují se místa 

kde dochází k zaplavení komunikace a neprůjezdné 

mosty. 

₋ v údajích je třeba používat oficiální čísla silnic a 

mostů, které lze najít v mapě Doprava v dPP ČR 

(data poskytuje Ministerstvo dopravy) 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Objízdné trasy 

₋ databáze Objízdných tras obsahuje údaje podle 

zkušeností z předchozích povodní a jen 

předpokládaná dopravní omezení a jimi vyvolané 

objížďky; při povodňové situaci je třeba sledovat 

aktuální údaje z jiných zdrojů (ŘSD,MV,SÚS) 

₋ objížďky v obcích po místních a účelových 

komunikacích lze zapsat podle podkladů obcí 

₋ zásadní objížďky na silnicích I. - III. třídy lze zapsat 

pouze podle podkladů Policie ČR, případě Krajské 

správy a údržby silnic, v jejichž kompetenci bude při 

povodni objízdné trasy navrhovat a provádět jejich 

vyznačení 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Místní informační systémy 

₋ Databáze prvků MIS by měla vycházet z 

podkladové databáze dodavatelů obecních 

rozhlasů a dalších místních informačních systémů; 

dodavatel musí v rámci zpracování realizační 

dokumentace zpracovat databázi (tabulku) ve 

definované struktuře (POVIS) a tuto databázi 

zanést do POVIS; zejména je nutné definovat druh 

a počet zařízení, včetně jednoznačného 

pojmenování distribučních skupin a lokalizace 

prvků 

₋ proces evidence prvků MIS lze automatizovat, 

pomocí webového rozhraní, kterým musí 

disponovat sběrné středisko dat MIS; tato 

problematika je řešena v rámci metodiky varovných 

informačních systémů 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Fotodokumentace 

₋ databáze Fotodokumentace by měla obsahovat 

fotografie z terénního průzkumu při zpracování 

povodňového plánu, fotografie pořízené při povodní 

a po povodni a dokumentaci realizovaných objektů 

ppo, hlásných profilů apod. 

₋ optimálním rozlišením fotografií v poměru 4:3 je 

800x600 dpi; velikost jednotlivých souborů do 300 kB 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Fotodokumentace 

₋ databáze Fotodokumentace by měla obsahovat 

fotografie z terénního průzkumu při zpracování 

povodňového plánu, fotografie pořízené při povodní 

a po povodni a dokumentaci realizovaných objektů 

PPO, hlásných profilů apod. 

₋ požadované rozlišením fotografií v poměru 4:3  

₋ 800x600 dpi 

₋ velikost jednotlivých souborů do 300 kB 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Dokumentace 

₋ je možné vkládat textové dokumenty připojené k 

digitálnímu povodňovému plánu 

₋ dokument lze uložit jen ke konkrétnímu 

povodňovému plánu nebo lze z existujících 

dokumentů k povodňovému plánu libovolný 

dokument připojit 
 

 

 

Pozn. Založením evidenčního listu PP v POVIS a vložením dokumentu 

obsahující PP obce není hodnoceno jako zpracování dPP dle metodiky dPP 

 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Protipovodňová opatření 

₋ registr protipovodňových opatření je samostatnou 

položkou systému POVIS a i v Editoru dat je veden 

jako samostatný modul. Databáze umožňuje zadat 

investiční protipovodňová opatření od projektové 

přípravy až po dokončení 

₋ pro povodňový plán mají význam jen dokončená 

opatření 



Pokyny pro zápisy jednotlivých databází 

 Registr záplavových území 

₋ registr ZÚ je centrální databáze spravovaná MŽP 

ČR; eviduje dostupná stanovená ZÚ od r. 2000 

₋ databáze je spravována OOV MŽP; zápis do registru 

probíhá po shromáždění dokumentací stanovených 

ZÚ MŽP ČR; předání dokumentace stanoveného ZÚ 

(předpis č 414/2013 Sb. „Veřejná vyhláška: Opatření 

obecné povahy“) na MŽP je zákonná povinnost 

jednotlivých vodoprávních úřadů. 

₋ export z registru je standardní součástí grafické části 

povodňového plánu a jeho tabelární podoba je 

obsažena v povinných přílohách povodňového plánu 



Tvorba dPP 

 Textová část 

₋ vytvoření textové části je zcela v kompetenci 

zpracovatele povodňového plánu. Povodňový plán 

by měl být zpracován v souladu s odvětvovou 

normou TNV 752931 - Povodňové plány  

₋ digitální zpracování textové části umožňuje oproti 

klasickému publikování mnohem větší míru 

provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi 

jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy 

nebo na centrální databázi 

₋ Při zpracování je nutné terénní šetření s provedením 

lokalizované fotodokumentace 



Tvorba dPP 

 Grafická část 

₋ grafickou část povodňového plánu je možné 

zpracovat v různém rozsahu, je však nutno dodržet 

minimální rozsah předepsaných tématických map 

₋ poskytovaný mapový server plně vyhovuje 

požadavkům na práci s mapami při vzdáleném 

připojení (internet, intranet), při lokální instalaci a 

pracuje i z přenosného média bez potřeby instalace 

₋ uživatel může zvolit i vlastní řešení mapového 

serveru 



Tvorba dPP 

 Přehled mapových kompozic povinných v dPP 

₋ základní mapa 

₋ povodňové komise 

₋ hlásné profily 

₋ objekty povodňového plánu 

₋ postupové doby 

₋ vodní toky a díla 

₋ záplavová území 

₋ Dibavod 

₋ doprava 

₋ důležité organizace 



Aktualizace dat 

 po prvotním pořízení dat v části spravované uživatelem, je 

nutné všechny údaje pravidelně kontrolovat a případná 

aktualizovaná data kopírovat (exportovat) zpět do vlastních 

instalací povodňového plánu.  

 aktualizaci je nutno udělat neprodleně při změně údajů, 

minimálně však 1x ročně v souladu s vodním zákonem 

 zejména důležitá je aktualizace databáze povodňových 

komisí a organizací, která je klíčová z hlediska krizové 

komunikace při povodňových situacích 

 centrálně spravované databáze jsou aktualizovány v 

pravidelných intervalech, minimálně jednou ročně; 

aktualizované "balíčky" dat jsou k dispozici pro stažení on-

line 



Povodňový informační systém 

 Digitální povodňový plán ČR 

www.dppcr.cz 

 Editor dat digitálních povodňových plánů 

editor.dppcr.cz 

 Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů 

www.povis.cz/met_dpp  

 Metodika pro tvorbu lokálních varovných systémů 

www.povis.cz/met_lvs 

 Povodňový informační systém 

www.povis.cz  

http://www.dppcr.cz/
http://www.dppcr.cz/
http://www.dppcr.cz/
http://www.dppcr.cz/
http://www.povis.cz/met_dpp
http://www.povis.cz/met
http://www.povis.cz/
http://www.povis.cz/


Ministerstvo životního prostředí n  Státní fond životního prostředí ČR 

www.opzp.cz n  zelená linka 800 260 500 n  dotazy@sfzp.cz 

Děkuji za pozornost. 

 

Ing.Michal Banseth 

banseth@hv.cz 

 

Evropská unie 

 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc 

financovaná z Fondu soudržnosti  
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