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Program

• Poskytované služby a data

• Portál HEIS VÚV

• Další služby

• HEIS VÚV a VÚV TGM, v.v.i.

• HEIS VÚV a ISVS-VODA



Dostupnost



Portál HEIS VÚV



Data a informace na portálu

• Vyhledání dat a informací

• Prohlížení dat

• Informace o datech (metadata)

• Stažení dat

• Dokumentace dat



Vyhledávání informací: index



Prohlížení dat: Interaktivní mapy



Informace o datech: Metadata



Stažení dat: Datové sady



Dokumentace



Další informace na portálu

• Souhrnné informace (VH věstník)
• Projekty/činnosti VÚV TGM, v.v.i.:

• Evidence zakázek a jejich výstupů
• Stránky projektů
• Prezentace (semináře)

• Legislativa
• Informační zdroje (odkazy)



Další služby/činnosti 
(oddělení) HEIS VÚV

• Poskytování dat prostřednictvím WMS 
služeb

• Přístup k datům a prostředkům 
databázového serveru Oracle 

• Realizace interaktivních výstupů 
• Provádění speciálních analýz 
• Vývoj software 



HEIS VÚV a VÚV TGM, v.v.i.

Vnitroústavní směrnice „Zásady provozu HEIS VÚV“
pro oddělení HEIS VÚV, GIS, LAN, evidence zakázek a 
řešitele zakázek.

•Vedoucí řešitel zakázky:
• informuje odd. HEIS o potřebě „významných“ 

databází pro řešení zakázky > odd. HEIS VÚV
(a odd.GIS) koordinuje jejich zajištění 

• informuje odd. HEIS o zpracování „významných“ 
databází v rámci zakázky > odd. HEIS VÚV 
(a odd. GIS) schvaluje způsob provedení

• poskytuje výstupy úkolu do HEIS VÚV
•Řešitel:

• užívá data v souladu s uvedeným omezením



HEIS VÚV a ISVS-VODA

§ 21 vodního zákona > vyhláška č. 391/2004 Sb.,

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a
předávání těchto údajů do informačních systémů
veřejné správy.

VÚV TGM, v.v.i. eviduje: hydrogeologické rajony,
vodní úvary a jejich stav (potenciál), „rybné vody“,
ochranná pásma vodních zdrojů, koupací oblasti,
CHOPAV, záplavová území, zranitelné a citlivé oblasti.

Dostupnost: na HEIS VÚV prostřednictvím
Vodohospodářského informačního portálu VODA
(http://www.voda.gov.cz)



HEIS VÚV 
na vodohospodářském portálu



Správa HEIS VÚV

• Správa a vývoj:
• Oddělení HEIS VÚV
• Externí spolupráce: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 

(software: Mapový prohlížeč WebMap)

• Tvorba dat:
• Oddělení GIS a kartografie
• Oddělení ochrany podzemních vod 

(A. Hrabánková, H. Prchalová, M. Kozlová)

• Oddělení ochrany vodních ekosystémů 
(P. Rosendorf, J. Svobodová, V. Kladivová, D. Fiala)

• Oddělení ochrany jakosti vod (H. Grünwaldová)

• Oddělení souhrnných vodohospodářských 
informací (J. Dlabal, A. Kult)

• Oddělení ochrany jakosti vod (A. Kristová)
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Konec prezentace,

děkujeme za pozornost


