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    Vznik digitálního Povodňového plánu Libereckého kraje       
 Povodňový plán Libereckého kraje je základním dokumentem pro řízení povodňové 
ochrany v kraji. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření 
k ochraně před povodněmi na úrovních krajských orgánů státní správy a organizací 
s celostátní, krajskou nebo významnou regionální působností.  

 Zpracovatelem Povodňového plánu Libereckého kraje je společnost Aquatest 
Praha a.s. a jeho zpracování bylo dokončeno v dubnu 2004 a následně bylo vydáno potvrzení 
o souladu s Povodňovým plánem České republiky. 

 Digitální podoba  Povodňového plánu Libereckého kraje vznikla ve spolupráci firmy 
Help Service Remote Sensing s.r.o. a GIS odboru rozvoje venkova, zemědělství 
a životního prostředí Libereckého kraje. Funkčnost a obsah aplikace byla průběžně 
konzultována s vodohospodáři KÚ LK, Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, 
oddělením krizového řízení OKH KÚ LK, odborem krizového řízení ORP Turnov a firmou 
Koordinace. 
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    Nástroje a možnosti       
 Digitální povodňový plán je internetová aplikace, která spojuje výhody klasické 
webové prezentace s mapovou aplikací a využitím možností databázově uložených 
vybraných dat. Je tedy možné přehledně listovat ve všech textových informacích 
a dokumentech, přičemž kde je to účelné, je k dispozici aktivní odkaz do mapy, 
nebo do databáze. Možný je i opačný postup – po vyhledání objektu v mapě je možné se 
přímo dostat na textové nebo databázové informace přiřazené objektu. 
 Digitální povodňový plán umožňuje pro internetové mapové aplikace ne zcela běžnou 
možnost databázových výběrů. Uživatel si v mapě si vybere jedním ze třech možných 
výběrových nástrojů (výběr čtyřúhelníkem, výběr polygonem, výběr vrstvou) objekty, které 
ho zajímají, a obdrží přehledně řazený seznam se zobrazením nejdůležitějších položek. Kde je 
to účekné, jsou z jednotlivých položek odskoky zpět do mapy bebo to textu. 
 Pokročile je vypracována možnost vyhledávání v mapě. Aktuálně je 
možno vyhledávat obce, adresy (podle orientačního i popisného čísla), vodní toky, vodní díla, 
hlásné profily a důležité organizace. 
 Další významnou složkou povodňového plánu je databázová aplikace pro zadávání 
a editaci údajů povodňových komisí a členů povodňových komisí. Tato aplikace je 
vypracována v souladu s (připravovaným) celostátním registrem PK (najdete na webu: 
http://www.wmap.cz/hydrosoft/dpp/) a údaje do ní zadávané bude možné exportovat 
do tohoto celostátního registru po jeho schválení.  
Aplikaci je možné využívat také pro zadávání krizových štábů a bezpečnostních rad, přičemž 
je možné využít již zadaných údajů osob ze systému povodňových komisí. 
 Dalším významným prvkem aplikace je možnost průběžné aktualizace dat. Vybrané 
datové sady jsou v aktuálním stavu udržovány prostřednictvím „klasického“ 
mapového serveru životního prostředí (dostupného na adrese http://maps.kraj-lbc.cz), kde 
v editačním režimu je možné měnit textové (atributové) údaje nebo polohu stávajících prvků 
nebo pořizovat nové prvky. Takto jsou udržována například data HZS LK (Sirény, Ohrožující 
subjekty, Objekty civilní ochrany), kde se Povodňový plán LK přímo „dívá“ na datové sady 
udržované HZS LK. Dalšími daty v tomto režimu jsou Důležité organizace (spravuje odbor 
RVZŽP LK) a sada dat Koncepce protipovodňová opatření LK (vytváří Ing.Papež, 
Koordinace) 
 

 
Editační prostředí v mapovém serveru životního prostředí http://maps.kraj-lbc.cz
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    Další vývoj aplikace      
 Aplikace je zveřejněna od března 2006 na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/.
 V dalším období počítáme s dalším uživatelským přizpůsobováním aplikace, které 
vyplyne z připomínek uživatelů zejména z obcí ORP, obcí a HZS LK.  
Některé z vyvíjených funkčností: 
– možnost lokalizace člena povodňové komise při editaci údajů (užitečné například 

pro plánování svozů) 
– rozšíření funkčnosti databázové aplikace Povodňové komise pro vytvoření seznamů 

Bezpečnostních rad a Krizových štábů  
– převod aplikace na samospustitelné CD/DVD 
– možnost zadávání a připojování karet objektů ohrožených povodí (v testovacím režimu 

zkouší ORP Turnov) 
 
    Hardwarové a softwarové požadavky      
Provoz aplikace nevyžaduje žádnou  zvláštní instalaci ani specializovaný hardware. 
Jedná se i internetovou aplikaci, která vyžaduje: 
– odpovídající připojení k internetu 
– běžný internetový prohlížeč (bezproblémová funkčnost je vyzkoušena pro MS Internet 

Explorer, Firefox a s některými omezeními funkčnosti i pro Operu) 
– běžný kancelářský PC (doporučeno PIII > 500 MHz, min. 256 MB RAM) 
Aplikace je typu DHTML, pro svůj provoz nevyžaduje instalovanou Javu. Instalaci Javy 
vyžaduje pouze editační modul mapserveru životního prostředí (http://maps.kraj-lbc.cz), který 
je využíván k pořizování a údržbě dat. 
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    Přístupy k aplikaci Povodňový plán LK, uživatelský přístup       
 V základním režimu je aplikace veřejná. Jsou viditelná všechna důležitá základní 
geografická data odpovídající tematice a kontaktní údaje povodňových komisí obcí, ORP, 
Libereckého kraje, okolních krajů a ÚPK ČR. Nejsou viditelné údaje členů povodňových 
komisí. 
 V přístupu pod heslem (tzv. uživatelském přístupu) jsou navíc zpřístupněny 
tyto údaje: 
- některá data: vodní zdroje, kilometráže  
- povodňové komise: údaje členů povodňových komisí celého kraje 
 Přístupová hesla získáte u správce serveru (irena.koskova@kraj-lbc.cz). Platné 
a funkční jsou přístupové údaje, které jste obdrželi už pro přístup do „klasického“ 
mapového serveru životního prostředí (http://maps.kraj-lbc.cz).  
 
 
    Přístupy k editaci údajů Povodňových komisí      
 V základním režimu je navrženo toto schéma práce: 
– tajemník PK ORP (nebo jiná pověřená osoba PK ORP) dostane přístup k editaci dat 

povodňové komise ORP a členů povodňové komise ORP a povodńových komisí obcí 
a jejich členů administrativně spadajících pod ORP 

– tajemník PK ORP může správce serveru požádat o přímý přístup pro jednotlivé obce 
svého ORP (udělá tak zasláním jména, 
zakryptovaného hesla pro dotyčnou 
obec, podrobně popsáno níže 
v příkladech) 

– tajemník PK LK udržuje aktuální 
data PK LH, ÚPK ČR, PK okolních 
krajů, pokud nejsou 
nasměrována přímo na aktivní odkaz 
na webu 

– data povodňových komisí i členů PK 
je nutné aktualizovat alespoň jednou 
ročně  a to k datu 15.3. 

– výpis stavu aktualizace údajů 
povodňových komisí si lze zobrazit 
v aplikaci 
 
 

 
    Ukázka aplikace a proškolení      
 Pro aktivní uživatele Povodňového plánu LK zabezpečujeme jeho detailní předvedení 
a seznámení s ovládáním. Seznámení a proškolení bude probíhat v počítačové učebně 
v 1.patře nové budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.  
 Více informací o školeních najdete na stránkách GIS životního prostředí: 
http://www.kraj-lbc.cz/iszp.
 Nejbližší termín je 28.3.2006 (od 9.00 do cca 12.00). Pro tento termín navrhujeme 
setkání členů PK z obcí s rozšířenou působností. Na programu bude seznámení s aplikací 
a zadávání a aktualizace údajů povodňových komisí ORP .  
 Uvítáme připomínky a náměty k funkčnosti nebo obsahu aplikace.  
 Zájemci, hlaste se prosím na mailové adrese: irena.koskova@kraj-lbc.cz 
nebo telefonicky 485 226 412.  
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    PŘÍKLADY POUŽITÍ        
 
 
   1   Vyhledání území obce, zobrazení místopisu, tisk mapy      

- Spustíme libovolnou mapovou úlohu (menu vlevo: Grafická část), například mapu 
Protipovodňová ochrana 

- Klikneme na vyhledávací ikonu nad mapou   a do vyhledávacího pole zadáme 
jméno obce (stačí část názvu, zejména u víceslovných jmen doporučujeme zadávat 
jen jedno slovo nebo jeho část) a dáme „Vyhledat“. Mapové okno se otevře 
nastaveno na správní území hledané obce. 

- Vpravo vedle mapy si zatržením čtverečků u jednotlivých datových 
vrstev sestavíme požadovanou mapovou kompozici 

- Výřez nastavíme pomocí funkcí zoom  , posun , ručním 
zadání měřítka nebo za pomoci náhledky vpravo od mapy.  

- Pro tisk mapy použijeme ikonu vpravo nahoře .  Na tiskové stránce (A4 
na výšku) se tiskne mapa spolu s vyhledanými údaji a tabulkami, které jsou pod mapou. Pokud chceme 
tisknout jenom část vygenerované tiskové stránky, provedeme požadovaný výběr myší (vybrané položky 
„zmodrají“) a v tiskovém dialogu zadáme tisk „výběru“ 

 
-  

   2   Editace údajů Povodňové komise       
Uživatel musí být přihlášen a musí být oprávněn editovat povodňové komise.  

- V poli „Název“ si vybereme komisi, kterou chceme editovat 
- V následující obrazovce máme na výběr: 

o editace údajů komise - editační dialog pak vypadá následovně: 
 

  

o přidání člena komise 
 u jména člena o kliknutím na ikonu tužky  aktualizovat údaje jednotlivých členů komise 

o kliknutím na ikonu křížek u jména člena  mazat celý záznam    
-  
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   3   Zobrazení seznamu hlásných profilů       

- V menu vlevo klikneme na odkaz „Hlásné profily“. Obdržíme seznam všech profilů v kraji, s atributy: 
číslo profilu, Hydrologické pořadí, Kategorie,  Název, Tok, Provozovatel. 

- Kliknutím na ikonu  u vybraného profilu se dostaneme do mapy, zobrazovaný profil je vyžlucen 
- Vyžlucení značky profilu zrušíme kliknutím na ikonu  nad mapou.  

 
 
 
   4   Vyhledání a zobrazení hlásných profilů na toku       

- Spustíme úlohu „Vyhledávání v mapě“ ( menu vlevo) 
- V položce „Hlásné profily“ vybereme výběr „podle toku“ 
- Do následujícího pole vypíšeme jméno toku 
- V následně vygenerovaném seznamu máme možnost: 

 

 
 

1: zoom na všechny prvky seznamu 
2: zoom na konkrétní vybraný hlásný profil 
3: odskok na list hlásného profilu do PP Libereckého kraje 
4: odskok na evidenční list hlásného profilu na webu ČHMÚ 
5:  odskok na Hlásnou a předpovědní povodňovou službu ČHMÚ pro vybraný profil (aktuální stav) 
 
 

 
   5   Vyhledání objektů kulturních památek na území obcí , tisk seznamu     

- Spustíme mapovou úlohu „Důležité objekty“ 
- Zatrhneme zobrazování kulturních památek 
- Pomocí nástroje  nebo  vybereme území obcí, kde chceme zevidovat kulturní památky. Území obcí 

po vybrání má vyžlucené hranice. 
- Klikneme na funkci  - výběr vrstvou.  
- Jako cílovou vrstvu vybereme Kulturní památky a klikneme na 

volbu „Vybrat“ 
 
- Obdržíme mapu s vyžlucenými kulturními památkami a pod 

mapou seznamy všech vybraných objektů (obcí, kulturních 
památek…) Pokud chceme tisknout jen seznam kulturních 
památek, vybereme ho myší tak, aby se nám vybrané objekty a text vybarvily, a pomocí ikony   
spustíme tisk s volbou „Tisk výběru“ 

- Poznámka: Vygenerování tohoto seznamu uvádíme jen pro naznačení možností práce s mapou. Jsme si 
vědomi, že přímo s problematikou povodňového plánu nesouvisí. Předpokládáme ale, že postupně funkce 
Výberu vrstvou bude rozšířena na ostatní datové vrstvy.  
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   6   Požadavek na zaslání přístupových údajů pro editaci povod.  komisí obcí      

- Oprávněný tajemník povodňové komise ORP (nebo obec přímo)  může zažádat o přístupové údaje pro 
obec ve svém správním území. Pošle pak na správce aplikace Povodňový plán LK mailem požadavek, kde 
bude uvedeno: 

o - jméno (doporučujeme ve tvaru: pk_jmenoobce) 
o - zakryptované heslo 
o - území obce, pro kterou je požadavek  

- Zakryptované heslo získá takto: 
o - na adrese http://www.bnhelp.cz/h/ si otevře aplikaci pro krytování hesla. 
o - do této aplikace zadá přihlašovací jméno a heslo (2krát) a klikne na „Spočítej“ 
o - v dolním poli se mu vygeneruje zakryptované heslo, které zkopíruje do mailu 
o  
o PŘÍKLAD:  
o Chci pořídit přímý přístup pro obec Malá Skála. 
o Přihlašovací jméno navrhuji: pk_mapaskala 
o Heslo: sucheSKALY  (pozor, jméno i heslo jsou case sensitive, tj. rozlišují malá a velká 

písmena) 
o Vygeneruje se mi řetězec: 3a7ab981d6d23f32967216a2a34376a0 :  

 

 
 

o Na mail správce (irena.koskova@kraj-lbc.cz) pošle požadavek: 
o pk_malaskala, 3a7ab981d6d23f32967216a2a34376a0 (obec Malá Skála. 
o Poté bude pak zřízen přístup k editaci Povodňové komise Malá Skála, editace ostatních obcí 

bude tomuto správci nepřístupná. 
 
 
 
 
 
Tento návod najdete také na stránkách webu Odboru rozvoje venkova, životního prostředí 
a zemědělství KÚ LK – sekce Informační systém životního prostředí http://www.kraj-
lbc.cz/iszp.  
Návod bude na základě Vašich požadavků průběžně doplňován. 
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