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Obsah prezentace

• Co je HEIS VÚV

• Portál a datové služby

• HEIS VÚV v kontextu dalších IS 
(legislativa ČR a EU, odkazy na jiné IS)

• Využití při řešení výzkumných rojektů
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Web VÚV
http://www.vuv.cz/



Portál HEIS VÚV
http://www.heisvuv.cz/



Služby na portálu HEIS VÚV

• Vyhledání dat a informací  (Legislativa ČR a 
EU, odkazy na jiné weby)

• Prohlížení dat (Mapa Vodní hospodářství a 
ochrana vod; Souhrnná mapa evidencí ISVS-
VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, 
v.v.i.; Mapy jednotlivých projektů řešených ve 
VÚV TGM, v.v.i)



Služby na portálu HEIS VÚV

• Poskytování dat prostřednictvím WMS a WFS 
služeb 

Adresa WMS serveru:

• http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll 

(data evidencí vedených VÚV TGM, v.v.i.)

• http://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsheis.dll 
(data projektů a ostatní data)

Úvodní stránka > Služby > Poskytované služby    > WMS služby



Služby na portálu HEIS VÚV

• Stažení dat (veřejně dostupná data ke stažení jsou k 
dispozici  pouze v sekci ISVS-VODA. Datová sada 
obsahuje shp. a txt. soubor příslušné evidence, 
metadata v xml. a Katalog evidencí ISVS VODA 
vedených VÚV TGM, v.v.i.)

• Informace o datech (Informační stránka k mapě Vodní 
hospodářství a ochrana vod; metadata v sekci ISVS-
VODA)

• Datová dokumentace (HEIS VÚV: Katalog dat a 
služeb; Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV 
TGM, v.v.i.) 

Úvodní stránka > O systému > Co je to HEIS VÚV >  Dokumenty



Prohlížení dat 



Ekologický stav/potenciál UPOV



Ekologický stav/potenciál UPOV
+ Vypouštění do povrchových a 

podzemních vod podle druhu užívání



Ekologický stav/potenciál UPOV
+ Vypouštění do povrchových a 

podzemních vod podle druhu užívání



Zobrazení připojených dat



Zobrazení připojených dat



Metadata



Stažení dat



HEIS VÚV 
v kontextu dalších IS
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Data HEIS VÚV

• Informační podpora veřejné správy, 
vykonávaná v rámci Podpory MŽP

• Projekty: publikace vybraných výsledků



Zákony České republiky

- Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
- Zákon o rybníkářství 99/2004 Sb.
- Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 

274/2001 Sb.
- Zákon o povodích č. 305/2000 Sb.
- Zeměměřický zákon č. 200/1994 Sb.
- Zákon o ISVS č.365/2000 Sb.
- Zákon o IRZ a ISPOP (25/2008, 77/2011)



Vodní zákon

- Vodoprávní evidence

- Evidence týkající se stavu povrchových a 
podzemních vod

- Vedení vodní bilance

Zákon o vodovodech a kanalizacích

- Majetková evidence vodovodů a kanalizací

- Požadavky na jakost surové vody

- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací



Legislativa EU

Rámcová směrnice o vodě (WFD) 2000/60/ES 
Povodňová směrnice (FD) Směrnice 2007/60/ES 
Pitné vody (DWD) 98/83/ES
Čištění městských odp. vod (UWWTD) 91/271/EHS
Nitrátová směrnice (NiD) 91/676/EHS
Koupací vody (BWD) 76/160/EHS
Směrnice o normách environmentální kvality (EQS)  
2013/39/EU
Směrnice o podzemních vodách (GWD) 2006/118/ES
Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 166/2006
(EPRTR)
Směrnice INSPIRE 2007/2/ES



Podpora OOV MŽP

Informační podpora v oblasti
• Vedení a publikace vybraných evidencí „ISVS-VODA“ 
(podle § 21 vodního zákona  a vyhlášky č. 252/2013 Sb.)

• Zpracování souhrnné vodní bilance (využívá dat z 
vodohospodářské PP i hydrologické ČHMÚ bilance)

(podle § 21, 22 vodního zákona a vyhlášky č. 431/2001 
Sb.)

• Reporting na úrovni EU



ISVS-VODA na HEIS VÚV

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

Dostupné na portálu HEIS VÚV nebo prostřednictvím
Vodohospodářského informačního portálu VODA 
(www.voda.gov.cz)



Služby na portálu HEIS VÚV

• Vyhledání dat a informací

• Prohlížení dat (mapový prohlížeč WebMap, 
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

• Informace o datech (metadata)

• Stažení dat

• Poskytování dat prostřednictvím WMSa 
WFS služeb

• Dokumentace dat



Ukázka HEIS – ISVS voda



- ISVS-VODA (voda.gov.cz)
- GEOPORTAL  INSPIRE 

(geoportal.gov.cz)
- ČHMÚ – ARROW (chmi.cz)
- IRZ (irz.cz)
- ISPOP (ispop.cz)

- POVIS (http://www.povis.cz/html/povis.htm)

Další informační zdroje



„umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích 
povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a 
jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy“

• IRZ: vypouštění a přenosy v odpadních vodách
• Údaje o vypouštění odpadních vod (podle §38 vodního 

zákona)
• Vypouštění a odběry podzemních a povrchových vod
• Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
• Poplatková hlášení

Integrovaný systém plnění 
ohlašovacích povinností 
(ISPOP)



Ukázka geoportál

http:// geoportal.gov.cz
(vyhledávání podle metadat, 
mapové kompozice: stav útvarů POV versus IRZ, 
zobrazení všech typů chráněných území….
http://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsheis.dll)



MZE ISVS-VODA

MZE eviduje podle vodního zákona:
- Vodní toky vč. objektů na nich, nádrže, dílčí povodí
- Odběry a vypouštění
- Mezinárodní oblasti povodí
- Povrchové i podzemní vody pro pitné účely
- meliorace
- vodoprávní rozhodnutí
-

http://eagri.cz



Další zdroje

- ISYPO – Informační systémy podniků Povodí

- KRAJE (PRVKUK) – plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací (kraje)

- ukázka: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/



Evropské zdroje

- WISE 
- EEA 
- Evropský geoportál INSPIRE
- Eurostat



Ukázka Evropa
http://water.europa.eu  (UWWTD prohlížeč, EPRTR, 
EMISE, WQ - stažení)
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ (vyhledávání podle 
metadat)
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http://crayfish2015.vuv.cz

http://heis.vuv.cz/projekty/eroznismyv

Využití HEIS VÚV 
při řešení výzkumných 
projektů
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Děkujeme za pozornost


