
 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 412 • fax: + 420 485 226 654 
e-mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 

Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 
 

 
Činnosti v oblasti GIS za druhé pololetí roku 2007  
 DOKUMENT GIS   -   datum:  28.1.2008 -  Ing. Irena Košková, tel. +420 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz 

 
 
 
 
PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST 
 
Cvičení Povodeň Vltava Labe 2007 - praktické nasazení „Povodňového plánu Libereckého kraje“ 
v praxi, doprovodné prezentace (září 2007) 
 
Prezentace „Povodňového plánu Libereckého kraje“ a mapové aplikace „Ochrana objektů pod vodním 
dílem před zvláštní povodní“ na školeních povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností (průběžně 
celé pololetí) 
 
Prezentace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ (problematika aktualizace a změn 
v PRVKÚK, spolupráce s komerčními subjekty) na celostátní konferenci „Vodní hospodářství“ (září 
2007) 
 
Prezentace posteru „GIS DAY 2007“ na konferenci „Konferenci uživatelů ESRI a Leica“ (Praha, 
listopad 2007) - 9. místo v celostátní soutěži 
 
Příprava a organizace třídenní akce pro veřejnost GIS DAY 2007 (KVK Liberec, 14. - 16. 11. 2008, 600 
účastníků) - ve spolupráci s KÚLK, TUL Liberec, HZS LK, Gymnáziem F.X.Šaldy) 
 
Vytvoření mapových příloh k publikacím:  
Místní akční skupiny 
Vesnice roku 
Mapové podklady pro Atlas životního prostředí 
 
 
 
 
ŠKOLÍCÍ ČINNOST A PODPORA UŽIVATELŮ 
 
Školení pro starosty obcí Libereckého kraje na téma “Protipovodňová ochrana“  
 
Školení uživatelů v práci s mapovým serverem a přímé editaci dat prostřednictvím mapového serveru 
(počítačová učebna a  PC uživatelů, průběžně) 
 
Průběžná podpora pro všechny mapové projekty a aplikace na mapovém serveru a metainformačního 
katalogu Micka 
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MAPOVÝ SERVER - INFORMAČNÍ SYTÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Průběžně aktualizované mapové projekty a samostatné mapové aplikace: 
- Životního prostředí v Libereckém kraji 

- Vodní hospodářství v Libereckém kraji 

- Záplavová území v Libereckém kraji 

- Koncepce protipovodňových opatření Libereckého kraje (včetně editačního rozhraní) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  (včetně editačního rozhraní) 

- Rybářství a rybníkářství v Libereckém kraji  (včetně editačního rozhraní) 

- Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji 

- Ochrana přírody 

- Nature protection 

- Lesní hospodářství v Libereckém kraji 

- Zařízení k nakládání s odpady (včetně editačního rozhraní) 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (včetně editačního rozhraní) 

- Digitální povodňový plán Libereckého kraje (samostatná mapová aplikace na adrese  

http://povoden.kraj-lbc.cz) 

- Odpadové hospodářství Libereckého kraje (samostatná mapová aplikace na adrese  

http://odpadymapy.kraj-lbc.cz) 

- Knihovny Libereckého kraje (samostatná mapová aplikace na adrese  http://maps.kraj-

lbc.cz/mapserv/knihovny/) 

- Invazní rostliny na Jizeře (včetně editačního rozhraní) 

- Studie umístění větrných elektráren na Frýdlantsku a Chrastavku 

- Cestičky do školy (mapování žáků ZŠ) (včetně editačního rozhraní) 

- Zeleň v ulicích Starého města v Liberci  (mapování žáků ZŠ) (včetně editačního rozhraní) 

 

 

Nové mapové projekty a samostatné mapové aplikace: 

-  Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní v Libereckém kraji (včetně 

editačního rozhraní) 

-  Výdejní portál pro stahování dat za oblast životního prostředí (z adresy http://iszp.kraj-lbc.cz) 

-  Geohra „Poznáš své okolí?“ - popularizace GIS a Libereckého kraje (http://geohra.kraj-lbc.cz) 

-  Geohra „Najdi, vyřeš, rozhodni“ -  popularizace GIS a představení oblasti krizového řízení 

 (ve spolupráci s HZS LK, z adresy http://maps.kraj-lbc.cz - po přihlášení) 

http://maps.kraj-lbc.cz/
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Vyhodnocení přístupů na projekty na mapovém serveru: 

- nastaveno více jak 80 nových uživatelských účtů 

- návštěvnost mapového serveru se zvedla proti předchozímu pololetí ze 150 na cca 250 přístupů 

za den (zatím bez evidence přístupů do Geohry - cca 150 přístupů za den) 

- nejnavštěvovanější projekty (počet přístupů na projekt je od doby jeho pořízení):  

 

jméno mapového projektu 
přístupů 

celkem 

přístupů  

za 1.pol. 2007 

přístupů  

za 2.pol. 2007

Životní prostředí v Libereckém kraji 1 168 661 456 098 828 208 

Digitální povodňový plán Libereckého kraje 80 917 31 840 37 621 

Autobusová doprava v Libereckém kraji 
(projekt odboru dopravy) 

76 190 36 314 30 063 

Odpadové hospodářství v Libereckém kraji 48 946 14 987 29 681 

Výstavba silnic v Libereckém kraji 
(projekt odboru dopravy) 

34 947 19 053 14 053 

 

 

DATA ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

– aktualizována data ochrany přírody (přírodní parky, maloplošná chráněná území, invazní 

rostliny, památné stromy, VKP) 

– aktualizována vrstva mikroregionů a pořízena vrstva místních akčních skupin 

– aktualizována data PRVKÚK a provedeny tzv. změny pRVKUK 

– aktualizována data záplavových území (správa PLA i POH) 

– vytvořena další část datové vrstvy „Rybníkářství“ 

- zpracování data zvláštních povodní 

 

JINÁ ODBORNÁ ČINNOST 

 

– spolupráce při vývoji a prezentaci metainformačního systému Micka (http://metadata.kraj-

lbc.cz  pro úroveň metadatových záznamů kraje, 3 upgrade systému. Testování funkčnosti 

spolupráce s národním metainformačním portálem Micka (http://mis.cenia.cz )  

– účast na poradách pracovní skupiny GIS krajských úřadů 

– účast v odborné pracovní skupině při MŽP k POVIS (Povodňový informační systém ČR) 

http://metadata.kraj-lbc.cz/
http://metadata.kraj-lbc.cz/
http://mis.cenia.cz/

