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Státní plavební správa 

CZ 
 
• Zákon 114/1995 o 
vnitrozemské plavbě 
SPS je správce systému Říčních 
informačních služeb 
 
• Vyhláška 356/2009 o 
informacích 
zaznamenávaných v RIS 
definované položky 
zaznamenávané v RIS 
 

EU 
 
• Směrnice a prováděcí 
nařízení o RIS, elektronické 
plavební mapy 
 

• Manuál a katalog IENC 
 

• Směrnice INSPIRE 
 
 

  



Informace pro plavbu - data 

 Meteorologické a hydrologické informace 

 Zprávy vůdcům plavidel 

 Automatický identifikační systém 

 Plavební objekty 

 Snímky z kamer plavebních komor 

 Data mobilního mapování a hloubková data 

 



Říční informační služby (RIS) 



Vodní stavy a průtoky 



Vodní stavy a průtoky 



Zprávy vůdcům plavidel 



Zprávy vůdcům plavidel 



Automatický identifikační systém 

• Systém posílající polohu plavidla ostatním plavidlům 

• AIS transponder + prohlížeč elektronických plavebních map Inland ECDIS 

• Povinnost od 1.4.2019 pro plavidla a plovoucí stroje s vlastním strojním pohonem 

určená 

- pro přepravu osob nebo 

- přepravu nákladů nebo 

- k činnosti přívozu nebo 

- vedení jiných plavidel 

- za podmínky, že plavidlo je delší než 20 m nebo je určeno k přepravě více než 12 

cestujících 



Automatický identifikační systém 



Automatický identifikační systém 

informace 
o objekte 

plavební dráha 

rozměry plavidla 

poloha plavidla 

signální znaky informace 
o objektech 



Automatický identifikační systém 



Plavební objekty 



Plavební mapy 



http://mapy.spspraha.cz 



Geoportál vodních cest ČR 

• Založené na .NET Framework 

• Aplikační proxy zajišťující práva přístupu 

• Propojení ESRI Geoportal Server – Metadatový portál 

• Mapové aplikace stavěné pomocí WebAppBuilderu for ArcGIS Developer 

   Edition 
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Geoportál vodních cest ČR 

• Stahování listů plavebních map 

• Hledání dle říční kilometráže 

• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 

• Snímky z kamer plavebních komor 

• Reporty plavebních objektů 

• Editace dat plavebních objektů 

• Hloubková data 

• Mobilní mapování 



Listy plavebních map 



Listy plavebních map 



Hlednání dle ř.km 



Hlednání dle ř.km 



RÚIAN 



Snímky z kamer plavebních komor 



Snímky z kamer plavebních komor 



Snímky z kamer plavebních komor 



Snímky z kamer plavebních komor 



Reporty plavebních objektů 



Reporty plavebních objektů 



Reporty plavebních objektů 



Editace dat 



Editace dat 



Měření hloubek  



Hloubková data v mapě 



Hloubková data v mapě 



Hloubková data v mapě 



Mobilní mapování 



Mobilní mapování 



Mobilní mapování 



Mobilní mapování 
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Děkuji za pozornost 

 

Sevitova.pavla@plavebniurad.cz 


