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Tableau

- Vizualizační software – primárně navržen pro 

obchodní analýzu

- Přímý přístup do databáze

- Kombinuje mapy grafy a tabulky v interaktivních 

pohledech

- Produkuje americká firma založená v roce 2003

- Navázán kontakt na společnost INEKON 

prodávající tableau v ČR



Tableau

- Více způsobů licencování 

- pro velké firmy: server + analytici + 

uživatelé uvnitř společnosti

- Individuální licence formou pronájmu na 

1 rok s publikováním dat na serveru 

tableau (cca 20 tis. kč jeden uživatel)



HEIS VÚV TGM, v.v.i.

• vedení vybraných evidencí ISVS voda

• publicita projektů

• podávání zpráv Evropské komisi (reporting) 
podle vybraných směrnic

• podíl na plnění INSPIRE



Motivace

• velké množství dat, jejich podrobná znalost

• podpora výkonu státní správy: potřeba 

předkládat informace ve srozumitelné podobě

• informace určené pro státní správu i pro 

Evropskou komisi jsou relevantní i pro 

odbornou veřejnost

• Tableau pro publikaci dat o životním prostředí 

využívá Cenia (indikátory stavu ŽP) a EEA –

zveřejnění údajů z reportingu, indikátory



Ukázka VÚV

- Pilotní projekt: využití Tableau pro data z 
reportingu podle Rámcové směrnice 
(reporting plánů povodí 2016) 

- možnost aplikovat na jiná data a projekty

- Zdroj: 
- Databáze HEIS (oracle) 
- prostorová data (shapefile)
- Integrováno do stránek HEIS

- Cíl: 
- zasazení do stránek projektů 

popisujících širší kontext, srozumitelné 
přehledové údaje, dobře vysvětlené a 
odkázané na podrobnosti



Ukázka VÚV

- https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projek
ty/ramcovasmernicevoda/default.asp?lang=&tab=2
&tab2=1&wmap=

- Dostupné přes heis.vuv.cz =>stránky projektu 
Rámcová směrnice =>souhrnné údaje

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/ramcovasmernicevoda/default.asp?lang=&tab=2&tab2=1&wmap=


Ukázka využití v Cenia –
indikátory ŽP

- https://issar.cenia.cz/

https://issar.cenia.cz/


Ukázka využití tableau v EEA

- WFD (stav, ukazatele) – vyhodnocení Rámcové směrnice
- UWWTD (čistírny)

- https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-
waters/water-quality-and-water-assessment/water-
assessments/ecological-status-of-surface-water-bodies

- https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-
waters/water-quality-and-water-assessment/water-
assessments/quality-elements-of-water-bodies

- https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-
waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/data-
viewer-urban-wastewater-treatment-directive-1/urban-waste-
water-directive-treatment

https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments/ecological-status-of-surface-water-bodies
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments/quality-elements-of-water-bodies
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/data-viewer-urban-wastewater-treatment-directive-1/urban-waste-water-directive-treatment


Ukázka VÚV

- Vlastnosti tableau

- snadná ovladatelnost a vyhledávání (i ve 

složitých databázích)

- snadná příprava a jednotný vzhled výstupů

- časová nenáročnost publikace – v řádu týdnů 

na publikaci – podle komplikovanosti pohledů 

- napojení GIS – tableau je dobré pro přehled 

nikoli místo GISu

- práce vždy s jednou tabulkou - potřeba 

předpřipravit data a dobře promyslet datový 

model



Další postup

• Nyní: interní grant: Vytvoření nástrojů pro 
publikaci dat o stavu vod 

• Prezentováno na konferenci Životní prostředí 
– prostředí pro život

• Možnost dalšího rozvoje stránek WFD 
(přidání vyhodnocení stavu z dat 13-15 a 
stavu pro 3. plánovací cyklus z dat 16-18)

• Nabízíme jako možnost do dalších projektů 
(např. začlenění do stránek projektu)
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děkuji za pozornost



Útvary povrchových vod





















Útvary podzemních vod





Čistírny odpadních vod


