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PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST 
 
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 GIS ŽP na mezinárodním semináři GI2008-Symposium, DRESDEN, 8. Sächsisches GIS-
Forum, 15./16. Mai 2008: 
- The public Awareness of Local Landscapes as basic condition for Enviro protection 
- Experiences on Flood emergency training supported by Spatial information 
 
Vytvoření mapových příloh k publikacím:  
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  
Průběžná podpora pro všechny mapové projekty a aplikace na mapovém serveru a metainformačního 
katalogu Micka 
 
 
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) 

- Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji 

- Ochrana přírody 

- Lesní hospodářství v Libereckém kraji 
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- 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/) 

-  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) 

 

Nové mapové projekty a samostatné mapové aplikace: 

- Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji (samostatná mapová aplikace na adrese  

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

- Zařízení IPPC v Libereckém kraji (samostatná mapová aplikace na adrese  http://ippcmaps.kraj-lbc.cz/ 

- zatím nezveřejněna) 

 

Vyhodnocení přístupů na projekty na mapovém serveru: 

- nastaveno více jak 40 nových uživatelských účtů, celkový počet přístupů za všechny projekty za 

pololetí je 890 952 přístupů 

- nejnavštěvovanější projekty (řazeno podle počtu přístupů na projekt je od doby jeho pořízení):  

 

jméno mapového projektu přístupů celkem 
přístupů  

za 2.pol. 2007 

přístupů  

za 1.pol. 2008 

Životní prostředí 
v Libereckém kraji 

1 540 127 828 208 571 835 

Digitální povodňový 
plán Libereckého kraje 

152 000 37 621 80 336 

Autobusová doprava 
v Libereckém kraji 
(projekt odboru dopravy) 

107 827 30 063 39 328 

http://maps.kraj-lbc.cz/
http://rybniky.kraj-lbc.cz/mapserv/knihovny/
http://ippcmaps.kraj-lbc.cz/


Odpadové hospodářství 
v Libereckém kraji 

64 367 29 681 18 819 

Výstavba silnic 
v Libereckém kraji 
(projekt odboru dopravy) 

34 947 14 053 12 643 

Rybníky Libereckého 
kraje 

35 073 - 34 275 

Přístupy na Geohru: 
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DATA ZA OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

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

rostliny, památné stromy, VKP) 

– aktualizována data PRVKÚK a provedeny tzv. změny pRVKUK 

– aktualizována data záplavových území (správa PLA i POH) 

- zpracování data zvláštních povodní 

 

JINÁ ODBORNÁ ČINNOST 

– účast na poradách pracovní skupiny GIS krajských úřadů 

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


