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• Novela vyhlášky č. 236/2002 – stanovení záplavových 

území 
 

• Likvidace povodňových škod – návrh nového informačního 
systému 
 

• Aktualizace databáze záplavových území 
 

• Revize databáze záplavových území 
 

• Upgrade POVIS 
 

• Předpovědní povodňová služba  - cvičná výstraha  
 
 

 

Obsah 



 
• Dlouhá doba přípravy vyhlášky 
 
 
Hlavní principy (1/2) 
• rozšíření scénářů výpočtů o hodnotu průtoku Q500 

 
• Dále sjednocení postupu stanovení aktivní zóny ZÚ jako: 

– území mezi linií protipovodňových opatření 
– území s vysokým povodňovým ohrožením  a se středním 

povodňovým ohrožením, hloubkou nad 0,5 m 
– u drobných vodních toků v odůvodněných případech lze stanovit 

na Q20 
  
 

Novela vyhlášky č. 236/2002 – stanovení záplavových 

území 



 
Hlavní principy (2/2) 
  
• rozvedení obsahu opatření obecné povahy o: 

– výpis dotčených katastrálních území 
– základní údaje o studii ZÚ a dostupnost dokumentace 
– informace o dříve stanoveném záplavovém území, u kterého 

dojde opatřením obecné povahy ke změně, případně zrušení 
– omezující podmínky mimo aktivní zónu záplavového území 

  
• lépe definována datová struktura ZÚ, mobilní razení… 

 
Aktuálně 

 
• Materiál rozeslán v MPŘ 
• Vypořádání připomínek MPŘ 
• Konferenční vypořádání 
 
 

Novela vyhlášky č. 236/2002 – stanovení záplavových 

území 



Likvidace povodňových škod – návrh nového 

informačního systému 

 • úkol z Usnesení vlády č.570 z 14. července 2014 pro MŽP 
(vyhodnocení povodní roku 2013) 

 
• „Vytvoření komplexního IS pro sběr a evidenci informací o 

dopadech povodní, povodňových škodách a mimořádných 
nákladech vynaložených v průběhu povodní“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Stávající proces evidence povodňových škod  
 
Evidence povodňových škod dle zákona 12/2002 Sb. o státní pomoci při 

obnově území: 
 

• kraj vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu 
majetku do 7 dnů od konce stavu nebezpečí / stavu nouze 

  (excel. tabulky pro jednotlivé obce a kraje) 
 

• kompletní podklad kraje předloží MMR 
 

• vyhotovení Strategie obnovy území  
 

• MF uvolní prostředky dle Strategie 
 
 

 
 
 

 

Likvidace povodňových škod – stávající systém 



Likvidace povodňových škod – stávající systém 

 Nedokonalosti stávajícího zavedeného systému: 
 

• nejednotné postupy resortů 

• necentralizovaná získaná data 

• získaná data nejsou dále využívána – PPO, OPŽP 

• nepřehledné tabulky - neleze vyčíst vlastníka poškozeného majetku 

v případech poškození FO a PO (nevyplňuje se komentář) 

• není možnost doplnění hlášených škod a odhad nákladů 

• pouze pro povodně velkého rozsahu (stav nouze/nebezpečí) 

• zkušenosti MŽP – likvidace 2010, 2013, 2014 

 
 
 

 

 



Likvidace povodňových škod – návrh nového 

informačního systému 

  
Návrh a evidence faktických povodňových škod 1/2 
  
• řešeno pomocí TA ČR BETA – DHI a VRV 

 
• cílem je vytvoření jednotné metodiky vyčíslení povodňových 

škod a návrhu datového modelu s atributy časoprostorové 
identifikace 
 

• kontaktovali jsme jednotlivé kraje s otázkami ohledně sběru dat 
po povodňových škodách 
 

• snaha o zapojení ostatních resortů – jednotnost postupu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Likvidace povodňových škod – návrh nového 

informačního systému 

  
Návrh a evidence faktických povodňových škod 2/2 
  
• pokud bude potřeba zakotvit nový systém do legislativy – např. 

do zákona 12/2002 Sb. o obnově území 
 

• inspirace systémem „Obnova“ Plzeňského kraje 
 

• uvítáme Vaše podněty na magdalena.vytisková@mzp.cz 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Aktualizace databáze záplavových území 

• Činnosti k naplnění §66 odst. 6 Vodního zákona – vedení 

dokumentace o stanovených záplavových území na území 
ČR 

• rutinní činnost  
• databázová část se obnovuje cca 1x do měsíce 
• grafická část se obnovuje 3-4 x do roka 
• záměr zkrácení prodlevy od předání k zapracování 

grafické části  
• nutné pokaždé vysoutěžit 

 
 



Revize databáze záplavových území 

Identifikované problémy a nepřesnosti v evidenci ZÚ 
(dopis kraje) 

 
• Úplnost dat 

 
• Datum nabytí účinnosti 

• Pro datum stanovení a datum nabytí účinnosti je v současné 
době k dispozici 1 datumové pole a 1 textové pole 
(poznámka) 
 

• Nepřesnosti v evidenci platnosti stanovení 
• V případě, že na úseku VT je několik stanovení  „přes sebe“  

 

• Nepřesnosti grafického zobrazení 



Revize databáze záplavových území 

• Řešení problémů 
– > revize dat databázové a grafické složky formou veřejné zakázky 
  

• Zpracovatel  
– Hydrosoft Veleslavín 

 
• Termín 

– Konec roku 2016 

Od Do

Křemžský 

potok

Křížovice u Ktiše, Ondřejov u 

Českého Krumlova, Ktiš, 

Třebovice u Českého Krumlova, 

Dobročkov, Jaronín-Kuklov, 

Janské údolí, Janské údolí-

Kovářov, Brloh pod Kletí, Rojšín, 

Chlum u Křemže, Křemže, 

Holubov, Třísov 0,000 29,600

KUJCK 8524-

1/2004 OZZL/Loj ne 14.5.2004 14.5.2004 platné beze změny KÚ-JČK, OZZL VH TRES spol. s r.o.

Křemžský 

potok 

(pouze 

AZZÚ)

Křížovice u Ktiše, Ondřejov u 

Českého Krumlova, Ktiš, 

Třebovice u Českého Krumlova, 

Dobročkov, Jaronín-Kuklov, 

Janské údolí-Kovářov, Brloh pod 

Kletí, Rojšín, Chlum u Křemže, 

Křemže, Holubov, Třísov 0,000 29,600

KUJCK 

14349/2007 

OZZL/2/Zah ano 21.5.2007 21.5.2007 platné beze změny KÚ-JČK, OZZL VH TRES spol. s r.o.

Stanovená záplavová území

Stanovení

 aktivní

 zóny

ZÚ

stanovil

Studii

 zpracoval

Informace 

o platnosti

Jméno 

vodního

 toku

Číslo jednací
Datum

 stanovení

Datum nabytí 

účinnosti

StaničeníKatastrální

území

• Děkujeme za spolupráci  !! 



Revize databáze záplavových území 

Doplnění datového modelu - POVIS 

 
• Doplnění nových atributů (doprogramování) 

 
• Nová položka datum nabytí účinnosti 
• Implementace atributu IDVT CEVT,  
•   zpracování vazební tabulky DIBAVOD x IDVT CEVT 

 
• Implementace nového staničení pro Labe a Moravu 

•  Včetně provedení přestaničení starších stanovení/OOP 
(původní staničení bude uchováno pro informaci) 
 

• Ruční editace k.ú., hydrologie 

 



Upgrade POVIS 

 
• Dlouhodobý záměr MŽP 

• Bude implementována nová technologie SW 

řešení. 

 
• Výhody pro uživatele 1/2 

 
• Nová modernější tvář digitálního 

povodňového plánu ČR 
 

• Aktualizace obsahu digitálního povodňového 
plánu ČR 
 

• Nový mapový klient a nové uživatelské 
rozhraní – JAVA končí 



Upgrade POVIS 

 
 

• Výhody pro uživatele 2/2 
 
• Předpoklady pro zobrazení na mobilních 

zařízeních 
 

• Modul webové služby 
 

• Informační vypisy 



Předpovědní povodňová služba  - cvičná výstraha 

 
• z rozhodnutí ústředního povodňového orgánu, Ministerstva 

životního prostředí,  

 

• zkouška funkčnosti předpovědní povodňové služby k 

prověření přenosu a příjmu výstražných informací 

vydávaných ČHMÚ. proběhla dne 16. 3. 2016  

 

• výstraha byla určena povodňovým orgánům obcí na území 

2 okresů   

• Hradec Králové (Královéhradecký kraj) - 2 ORP  

• Pardubice (Pardubický kraj) -.3 ORP 

 

 

S M S

P re cip:  30  m m /h

Stage: 191 cm

P re cip:  30  m m /h

Autom atic ra in gauge 
w ith   transm itter

Ragular data 
transfer to 
server v ia  G PRS

Data m ay be vizualized  at 
m unicipality  w eb page.

S M S

S M S

Water gauge w ith transm itter  
(pressure sensor is  the m ost 
com m on).

In case of threshold  
exceedance gauge send 
w arn ing  SM S.



Předpovědní povodňová služba  - cvičná výstraha  

průběh 

 
• Cvičná výstraha vydána ČHMÚ a verifikována OPIS MV, GŘ 

HZS dne 16. 3. 2016 v 10:44 hodin.  

• OPIS MV GŘ HZS rozesláno na KOPIS HZS krajů PAK a KHK 

a potvrzeno v 10:46, resp. v 10:49. 

• Předání výstrahy KOPIS HZS KHK v 11:02 e-mailem KÚ 

Královéhradeckého kraje a všem ORP Královéhradeckého 

kraje. 

• Předání výstrahy KOPIS HZS PAK v 10:52 e-mailem a pomocí 

AMDS všem ORP v Pardubickám kraji a také všem obcím 

v ORP Pardubice. 

• Následně ORP předávají výstrahu jednotlivým obcím. 

• Potvrzení průniku informací k obcím bylo svodně 

dokumentováno jednotlivými ORP a zasíláno na 

povodnova_sluzba@mzp.cz, paralelní potvrzení jednotlivými 

obcemi. 

 

  

 

 

mailto:povodnova_sluzba@mzp.cz


Předpovědní povodňová služba  - cvičná výstraha  

vyhodnocení přijetí výstrahy 

 
Název ORP

datum a čas 

potvrzení přijetí 

výstrahy na ORP na 

povodnova_sluzba

@mzp.cz 

datum a čas zaslání 

souhrnu časů 

potvrzení přijetí 

výstrahy obcemi na 

povodnova_sluzba

@mzp.cz 

celkový 

počet obcí 

v ORP

Počet obcí - 

potvrzení o 

přijetí 

výstrahy  od 

vyhlášení 

cvičení do 

16.3.2016 

14:00 

Počet obcí - 

potvrzení 

o přijetí 

výstrahy 

dne 

16.3.2016  

po 14:00

Počet obcí - 

potvrzení 

o přijetí 

výstrahy 

dne 

17.3.2016

Počet 

obcí - 

potvrzení 

o přijetí 

výstrahy 

po 

17.3.2016

bez 

odezvy
poznámka

ORP Hradec Králové 16.3.2016 11:32 21.3.2016 9:45 81 31 22 11 17 0

statistika vychází z souhrnu časů potvrzení 

přijetí výstrahy zpracovaných  ORP Hradec 

Králové a zaslaných na portál 

povodnova_sluzba@mzp.cz

ORP Nový Bydžov

(okres Hradec

Králové)

16.3.2016 11:08  16.3.2016 16:17 22 17 5 0 0 0

statistika vychází z souhrnu časů potvrzení 

přijetí výstrahy zpracovaných  ORP Nový 

Bydžov a zaslaných na portál 

povodnova_sluzba@mzp.cz

ORP Pardubice 16.3.2016 12:13 16.3.2016 13:26 56 15 13 2 0 26
statistika vychází z potvrzení zaslaných obcemi 

přímo na povodnova_sluzba@mzp.cz

ORP Přelouč

(okres Pardubice)
16.3.2016 11:06 22.3.2016 11:06 42 9 8 8 6 11

statistika vychází z souhrnu časů potvrzení 

přijetí výstrahy zpracovaných  ORP Přelouč a 

zaslaných na portál 

povodnova_sluzba@mzp.cz včetně potvrzení 

zaslaných obcemi přímo na 

povodnova_sluzba@mzp.cz

ORP Holice

(okres Pardubice)
14 0 0 0 0 0



Předpovědní povodňová služba  - cvičná výstraha  

závěry 

  

• Výstražná informace nepronikla k obcím v ORP Holice. S 

ohledem na to bude prověrka přenosu zopakována.  

 

• Po obcích bude opět požadováno zasílání potvrzení přijetí 

výstrahy na 2 místa (tj. na ORP a povodnova_sluzba@mzp.cz).  

 

• Na POVIS bude umístěn návod pro další cvičení 
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