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Název projektu:  Let's make it visible - Digital Water Management Dyje

Cíl projektu:

• sdílet a prezentovat výsledky přeshraniční spolupráce a jejich implementací

zkvalitnit stávající institucionální systémy,

• vytvoření databáze - aplikace povodňové mapy Dyje bude dostupná na stávajících

webových stránkách projektových partnerů a je určena pro informovanost zejména

složek integrovaného záchranného systému, místních samospráv a

zainteresovaných institucí,

• společné setkávání odborníků, široce koncipovaný informační den spojený s akcí

„Děti na řece“ a vytvoření informačního letáku.



Záměr projektu: zintenzivnění kooperace vodohospodářů na

hraničním toku a zpřístupnění výsledků této spolupráce veřejnosti.

V rámci projektu se uskutečnily tři společné akce, cílené na

předávání informací odborné veřejnosti, prezentaci společných

výsledků kooperace vodohospodářů obyvatelům i návštěvníkům

regionu na obou stranách hranice.



Dvoudenní setkání vodohospodářů, 4. – 5. 10. 2018 v Hnanicích. Tématem

dvoudenního setkání vodohospodářů byla Národní strategie pro změnu

klimatu a ochranu hraničních vod.

V letošním roce se uskutečnilo dvoudenní setkání vodohospodářů,

12. – 13. 9. 2019 tentokrát toto setkání zajišťovali rakouští partneři.



Projekt zároveň zapojil mladou generaci - školní děti s cílem prohloubit

vědomí sounáležitosti s krajinou přeshraničního regionu

V rámci aktivity „Děti na řece“ byla vytipovaná 4 stanoviště se zaměřením na:

• Ekologie vody, ichtyologie (zabezpečilo PM, s.p.)

• Ekologie, půdy, zvláště chráněný živočich bobr evropský (zabezpečilo via donau -

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH a Oddělení Voda Úřadu dolnorakouské 

zemské vlády)

• Ekologie vzduchu, ornitologie (zabezpečilo PM, s.p)

• Protipovodňová ochrana (zabezpečilo viadonau - Österreichische Wasserstraßen-

Gesellschaft mbH a Oddělení Voda Úřadu dolnorakouské zemské vlády)

Na každém stanovišti děti plnily edukační úkoly a bylo zajištěno technické zázemí pro

pozorování flory, fauny.
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ÚČEL
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Účelem projektu je vytvořit systém pro rychlé a snadné

zobrazování informací o předpokládaných povodňových

rozlivech na řece Dyji pro celé území vodního toku od pramene

až po ústí do Moravy.

ŘEŠENÍ

Systém bude tvořit databáze předem připravených GISových

vrstev znázorňujících rozsah rozlivů, hloubek a neprůjezdných

mostů pro jednotlivé průtokové scénáře spolu s webovou

aplikací pro jejich zobrazování.
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Hydrologie
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• Dyje Podhradí

• Dyje VD Vranov

• Dyje Znojmo

• Dyje Dyjákovice

• Dyje VDNM horní

• Dyje VDNM střední

• Dyje pod VDNM 

• Střední Dyje pod Břeclaví

Profily pro zadávání průtoků:

• Thaya Schwarzenau

• Thaya pod soutokem s MD

• Thaya Grenze
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Zobrazovací webová aplikace bude splňovat následující parametry:

▪ Bude vytvořená jako kombinace Client-side frontend a REST API backend.

▪ Frontend bude napsaný jako kombinace html + javascript.

▪ REST API bude v technologii ASP.NET WEB API.

▪ Frontend a backend budou provozovány na webovém serveru IIS v prostředí 

Windows.

Použitý software:

▪ PostgreSQL s nadstavbou PostGIS.

▪ Geoserver, hostovaný ve webovém serveru Apache Tomcat.

▪ nástroj pro automatizovaný import dat z výsledkových souborů ze software 

Mike 21 (DHI).
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Webové zobrazení
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Webové zobrazení
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Mobilní zobrazení
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Děkuji za pozornost
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