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Stručný návod - Povodňové komise

1

Stručný návod - Povodňové komise
Abychom se mohli vždy spolehnout na údaje v digitálních povodňových plánech, musíme nám známé
údaje pravidelně aktualizovat. Protože kontaktní údaje povodňových komisí bývají nejvyhledávanější
částí povodňového plánu, je v první části této příručky stručný návod k jejich editaci. Podrobnější
vysvětlení najdete v kapitole Povodňové komise 13 a dalších.
Pracujte podle následujících kroků, v ikonce za heslem je vždy číslo stránky, na které najdete
podrobný návod.
Začínáme 9
Spuštění aplikace 9
Výběr povodňové komise 10
Založení povodňové komise 11
Přidání nového člena povodňové komise 11
Aktualizace údajů člena povodňové komise
Ukončení práce s aplikací 12

1.1

12

Začínáme
Před zahájením práce s aplikací se ujistěte, zda máte přístupové jméno a heslo do systému POVIS,
distribuované Ministerstvem životního prostředí. V případě, že heslo nemáte k dispozici, kontaktujte
správce POVIS (Český hydrometeorologický ústav – Bc. Petra Leipeltová petra.leipeltova@chmi.cz)
Dotazy a připomínky posílejte na adresu: info@povis.cz.
Údaje můžete editovat jen pro komise ve svém správním území, tj. svou vlastní a
povodňové komise na nižších úrovních.

1.2

Spuštění aplikace
V internetovém prohlížeči na adrese Povodňového informačního systému www.povis.cz nebo
Digitálního povodňového plánu České republiky www.dppcr.cz zvolte z nabídky v horní liště Editor dat
dPP. Po otevření stránky jsou bez přihlášení přístupné jen veřejné informace digitálních povodňových
plánů. Na pravé straně okna, pod záhlavím, je tlačítko Přihlášení s odkazem na stránku Přihlášení
uživatele, kde zadáte své uživatelské jméno a heslo.
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1.3

Výběr povodňové komise
V menu na levé straně vyberte z nabídky povodňových komisí nejdříve kraj, kliknutím na malé tlačítko
+ vedle názvu kraje, a po rozbalení nabídky také příslušnou ORP a obec, jejíž povodňovou komisi
chcete založit nebo aktualizovat. Jestliže kliknete v nabídce na kraj, v hlavním okně se zobrazí
povodňové komise s celostátní působností, povodňová komise příslušného kraje, povodňové komise
obcí s rozšířenou působností ve vybraném kraji. Kliknutím na ORP se nám zobrazí i povodňové
komise podřízených obcí. Správní celky s ikonou
, nemají dosud v Editoru založenou povodňovou
komisi. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňovou komisi 19 . Ostatní správní celky mají dvě
ikony

evidenční list povodňové komise

21

a

1.Potřebuji založit povodňovou komisi

základní údaje o povodňové komisi

19

11

2. Potřebuji přidat nového člena povodňové komise či aktualizovat údaje

10

.

11
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1.4

Založení povodňové komise
Kliknutím na
se zobrazí stránka Editace příslušné povodňové komise. Zde vyplňte všechny
dostupné údaje o povodňové komisi.

Zadávání správných souřadnic 294 ve formátu X = -(JTSK Y), Y = -(JTSK X) je velmi důležité pro
grafickou část digitálního povodňového plánu. Po zadání těchto souřadnic se vámi založená
povodňová komise zobrazí v mapové části.
Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Uložit záznam a vámi zadaná povodňová komise je vytvořena.
Základní údaje je možné kdykoliv aktualizovat. 21

1.5

Přidání nového člena povodňové komise
Klikněte na ikonu
základní údaje o povodňové komisi
Seznam členů povodňové komise 30 . 30

21

. Dále vyberte z horního menu

Nového člena povodňové komise můžete vybrat z adresáře osob 279 kliknutím na
přidat nového
člena povodňové komise. Pod tabulkou seznam členů povodňové komise 30 se zobrazí adresář
osob. 279 Pokud se daná osoba v adresáři nenachází, přidejte ji do adresáře kliknutím na přidat nový
záznam 281 . Jakmile bude tato osoba v adresáři osob, vyhledejte ji kliknutím na
přidat nového
člena povodňové komise. V tabulce adresáře osob stačí kliknout na požadovanou osobu a údaje se
přepíší do horní tabulky seznam členů povodňové komise. Nyní zvolte funkci a pořadí, kterou daná
osoba bude v komisi zastávat. V případě, že pole necháte prázdné, bude osoba automaticky pouze
členem dané povodňové komise. Přidání nového člena povodňové komise dokončíte kliknutím na
Uložit změny.
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Postup při zadávání členů komise podle jednotlivých bodů:

1.6

Aktualizace údajů člena povodňové komise
Máte-li již založené údaje o povodňové komisi, můžete kliknutím na ikonu
editovat jednotlivé
členy komise přímo v adresáři osob 279 . Zde je možné údaje doplňovat, přepisovat i mazat. Po zadání
změn klikněte na Uložit záznam. V dolní části je uvedena informace, jakých povodňových komisí je
daná osoba členem.

1.7

Ukončení práce s aplikací
Po dokončení práce s aplikací klikněte na pravé straně okna, pod záhlavím, na tlačítko Odhlášení
PAMATUJTE

12
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Stručný návod - Povodňové komise
Pracujete s citlivými osobními daty a údaji pro krizovou situaci. Nenechávejte proto heslo volně
přístupné nepovolaným osobám a evidujte předání hesla dalším osobám.

2

Podrobný návod
Cílem této příručky je seznámit uživatele Editoru dat povodňových plánů se základními funkcemi
aplikace a ukázat na praktických příkladech jednotlivé možnosti editování. Uživatel získá informace o
tom, jak založit povodňový plán 68 , povodňovou komisi 19 , jak zapisovat členy komise, jak přidávat
důležité organizace 40 do povodňového plánu a další užitečné a nezbytné informace. Také obdrží
návod, jak stahovat data na svůj počítač 78 a udržovat data stále aktuální. Aplikace je vyvíjena tak,
aby na uživatele kladla co nejmenší nároky a její ovládání bylo snadné a intuitivní. Návod je ke
stažení v PDF.
Každý uživatel si musí uvědomit, že tento návod je strukturovaný obdobně jako samotný editor. Tudíž
může být převážně pro nového uživatele této aplikace problém najít v návodu informace o konkrétním
postupu při zakládání a úpravách dat v aplikaci. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem k
nalezení Vámi hledané kapitoly je použití rejstříku, kde se nachází seznam všech jak základních,
tak pokročilých operací v této aplikaci. Rejstřík je obsahem poslední části tohoto manuálu.
Editor dat povodňových plánů umožňuje v centrálním skladu dat koordinovaně vytvářet nebo
aktualizovat podklady povodňových plánů.
Každý uživatel
 udržuje data, za která odpovídá a která zná
 má okamžitě k dispozici data ostatních
 aktuální údaje může kdykoliv exportovat

78

ve správném formátu pro vlastní dPP

Editor dat povodňových plánů centralizuje uložení a správu dat subjektů a objektů povodňového
plánu, jejich kontaktních údajů a lokalizaci.
Data o subjektech
 Povodňové komise

19

 Členové povodňových komisí

279

 Důležité organizace povodňového plánu
 Kontaktní osoby organizací

40

55

Data o objektech
 Hlásné profily

93

 Srážkoměrné stanice

98

 Místa omezující odtokové poměry
 Místa častých ledových obtíží
 Ohrožené objekty

103

109

114

 Místa ohrožená bleskovou povodní
 Kontaminovaná místa a skládky
 Vodní nádrže

125

131

144
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3

Spuštění aplikace
V internetovém prohlížeči na adrese Povodňového informačního systému www.povis.cz nebo
Digitálního povodňového plánu České republiky www.dppcr.cz zvolte z nabídky v horní liště Editor dat
dPP. Po otevření stránky jsou bez přihlášení přístupné jen veřejné informace digitálních povodňových
plánů. Na pravé straně okna, pod záhlavím, je tlačítko Přihlášení s odkazem na stránku Přihlášení
uživatele, kde zadáte své uživatelské jméno a heslo.

Po přihlášení se zobrazí následující stránka a údaje v původním okně Editoru dat digitálního
povodňového plánu se doplní o veřejnosti nepřístupné informace v rozsahu vašeho oprávnění.

Po otevření aplikace a přihlášení, se objeví menu s položkami:
V horní modré liště jsou položky:
· Povodňové komise

19

· Subjekty/organizace
· Povodňové plány
· Objekty dPP

14

40

62

85
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Spuštění aplikace
· editor PPO
· editor ZUZ
· Nastavení

162

181

279

· Návod

Úroveň editace je ukrytá v přihlašovacím jméně a hesle. Úrovně editace jsou tři:
a) pro kraje, ORP, obce a subjekty
b) pro ORP, obce a subjekty
c) pro obce a subjekty

4

Povodňové komise

úvodní stránka PK

4.1

Výběr povodňové komise
V menu na levé straně vyberte z nabídky povodňových komisí nejdříve kraj, kliknutím na malé tlačítko
+ vedle názvu kraje, po rozbalení nabídky také příslušnou ORP a obci, jejíž povodňovou komisi
chcete založit nebo aktualizovat. Jestliže kliknete v nabídce na kraj, v hlavním okně se zobrazí
povodňové komise s celostátní působností, povodňová komise příslušného kraje a povodňové komise
obcí s rozšířenou působností ve vybraném kraji.

Vyhledávání kraje, obce (ORP) a obce

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
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Rychlé hledání

16

Výběr z menu
výběr kraje

16

výběr obce ORP
výběr obce

4.1.1

17

17

Rychlé vyhledávání
Rychlé vyhledání povodňové komise kraje, ORP (obce s rozšířenou působností) či obce:
Použijte odkaz Vyhledat kraj, obec (ORP), obec. Vepište údaj a klikněte na tlačítko Vyhledat.

4.1.2

Výběr kraje
V menu klikněte na příslušný kraj, v hlavním okně se zobrazí Seznam povodňových komisí.
Všechny kraje v ČR mají již založeny své povodňové komise, nabízí se pouze možnost editace
komisí jednotlivých krajů, kliknutím na ikonu
zobrazení evidenčního listu, kliknutím na ikonu

16

základní údaje o povodňové komisi
evidenční list povodňové komise

19

, nebo

21
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4.1.3

Výběr ORP
V menu klikněte na příslušný kraj viz. Výběr kraje 16 , kde se daná ORP nachází, v hlavním okně se
zobrazí Seznam povodňových komisí. Pod povodňovou komisí kraje se nachází tabulka s
povodňovými komisemi obcí s rozšířenou působností. ORP, které mají ikonu
, nemají založenou
povodňovou komisi. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňovou komisi 19 . Ostatní ORP mají
dvě ikony

4.1.4

evidenční list povodňové komise

21

a

základní údaje o povodňové komisi

19

.

Výběr obce
V menu klikněte na malé tlačítko + u příslušného kraje a rozbalí se seznam ORP v daném kraji,
kliknutím na příslušné ORP, kde se daná obec nachází, se pod povodňovými komisemi obcí s
rozšířenou působností nachází tabulka s povodňovými komisemi obcí. Obce, které mají ikonu
,
nemají založenou povodňovou komisi. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňovou komisi 19 .
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Ostatní obce mají dvě ikony
komisi 19 .

18

evidenční list povodňové komise

21

a

základní údaje o povodňové
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4.2

Zakládání a editování povodňových komisí
Údaje o složení povodňových komisí a spojení na jejich členy jsou uloženy na centrálním webovém
serveru na adrese www.wmap.cz/pk_edt. Pokud v této databázi budete udržovat informace o vaší
komisi aktuální, umožníte i členům ostatních povodňových komisí udržovat své povodňové plány
aktuální pouhým stažením vašich údajů. Protože nelze spoléhat na plnou funkčnost internetového
spojení v době krizových situací, je potřeba po aktualizaci webové databáze umístit nové údaje na
počítač (případně CD), ze kterého provozujete tento povodňový plán.
Obec, která nemá založenou povodňovou komisi, má na svém řádku jedinou ikonu
povodňovou komisi 19

Založit

U ostatních jsou dvě ikony:
Evidenční list povodňové komise

21

Základní údaje o povodňové komisi

21

- EDITACE

Po kliknutí na
základní údaje o povodňové komisi vidíte červené odkazy, které slouží k editování
údajů povodňové komise 21 .

4.2.1

Založení povodňové komise
Nyní založíte povodňovou komisi.
1. Nejprve proveďte výběr ORP (obec z rozšířenou působností) 17
2. Vlastní založení povodňové komise - obec Rychvald má na svém řádku ikonu
založenou povodňovou komisi.

,tzn., že nemá

Kliknutím na
se zobrazí stránka Editace povodňové komise obce 531227 Hudlice. Zde vyplňte
vwškweé základní údaje o povodňové komisi.

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
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Správné zadání souřadnic 294 je velmi důležité pro grafickou část digitálního povodňového plánu. Po
zadání těchto souřadnic se založená povodňová komise zobrazí v mapové části. Pokud existuje další
Záložní / zodolněné pracoviště, vyplňte údaje i pro ně.
3. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Uložit záznam a vámi zadaná povodňová komise je
vytvořena.

20
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4.2.2

Editace údajů povodňové komise
Po kliknutí na
základní údaje o povodňové komisi vidíte červené odkazy, které slouží k editování
údajů povodňové komise 21 .

4.2.2.1

Evidenční list PK
Evidenční list povodňové komise
Každý kraj, ORP (obec s rozšířenou působností) a obec, která má založenou povodňovou komisi,
má na svém řádku
odkaz na evidenční list povodňové komise. Po kliknutí na tuto ikonu se
zobrazí tabulka s údaji o povodňové komisi, pokud jste přihlášeni zobrazí se i podrobné údaje o
členech povodňové komise, které nejsou bez přihlášení zveřejněny.
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Pozn. Takto vypadá zobrazení veřejných informací pro nepřihlášené uživatele.
4.2.2.2

Pracovní skupiny povodňové komise
Pracovní skupiny povodňové komise
Zobrazí se nové okno, v němž můžete založit nebo editovat pracovní skupinu. Zadejte název pracovní
skupiny a pořadí, ve kterém se bude zobrazovat v evidenčním listu 21 . Pracovní skupiny nemusíte
zakládat, pokud nejsou potřeba. Záznam uložíte kliknutím na tlačítko Uložit změny
Každou pracovní skupinu můžete editovat.

22

23
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4.2.2.2.1 Editace pracovní skupiny PK

Pokud má konkrétní povodňová komise založené pracovní skupiny PK, máte možnost je upravovat a
doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu. Pokud se přepnete na stránku Editace údajů
PK 21 , tak všechny založené pracovní skupiny 22 jsou zobrazeny ve spodní části celkového
přehledu editace PK. K samotné editaci pracovní skupiny dojdete pomocí ikony tužky
umístěna na konci řádku konkrétní pracovní skupiny.

, která je

Toto je základní stránka pro správu pracovních skupin povodňových komisí. Pomocí červeně
zbarveného menu je možné skupinu doplňovat o další údaje.
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Seznam členů pracovní skupiny povodňové komise

Seznam členů pracovní skupiny povodňové komise
Zobrazí se editovatelný seznam členů konkrétní pracovní skupiny, který lze v závislosti na
požadavcích interaktivně měnit. Dále lze libovolně měnit funkce členů pracovní skupiny, pořadí v
rámci funkce v komisi a celkové pořadí záznamů. Pokud je osoba přiřazena k více pracovním
skupinám, vedle jeho příjmení se zobrazí kuláté závorky uvnitř s číslem.

24
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Editace základních údajů pracovní skupiny povodňové komise

Editovat základní údaje pracovní skupiny povodňové komise
Pokud pracovní skupina povodňové komise sídlí na jiném místě než samotná povodňová komise,
tudíž má jinou adresu, měli by se do této tabulky základních údajů vepsat všechny známé údaje.
Tabulka se nijak neliší od tabulky, kterou jsme mohli vidět při zakládání nové povodňové komise 19 .
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Smazat pracovní skupinu povodňové komise

Smazat pracovní skupinu povodňové komise
Smazání pracovní skupiny PK lze provést dvěma způsoby.
1. Prvním a rychlejším způsobem je smazání skupiny pomocí odkazu
Pracovní skupiny
povodňové komise umístěného v menu editace povodňové komise. Otevře se nám tabulka se
založenými záznamy. Ke smazání záznamu slouží ikona křížku

. Po kliknutí se křížek změní v

popelnici
(dalším kliknutím na ikonu se změní zpět na púvodní křížek). Poté stačí akci potvrdit
kliknutím na tlačítko Uložit změny.

26
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2. Druhý způsob
Pod základními údaji povodňové komise

21

se nachází tabulka založených pracovních skupin PK,

na jejichž konci je ikona pro editaci konkrétní pracovní skupiny
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V další okně klikneme na odkaz

28

Smazat pracovní skupinu povodňové komise
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Posledním krokem bude kliknout na tlačítko Smazat záznam

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

29

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.2.2.3

Seznam členů povodňové komise
Seznam členů povodňové komise
A.
Je-li potřeba v seznamu členů PK jednotlivé osoby přidat (přidat nový záznam) 33 ,
odebrat 35 , měnit jejich funkci v komisi nebo jinak spravovat 32 jejich veřejné a neveřejné údaje, tak
budeme používat tabulku, která se nám zobrazí po kliknutí na tuto záložku. Pokud chcete změnit
údaje členů PK jako je funkce v komisi, pořádí nebo členství v samotné komisi nebo jiných
pracovních skupin, učiňte tak na stránce A a všechny změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit
změny
B.
Pokud nám stačí pouze editovat údaje již zaevidovaných členů PK v adresáři osob 279 ,
můžete využít zjednodušeného seznamu povodňové komise umístěného na konci stránky základních
údajů PK 21 . Pokud máte založenou i pracovní skupinu povodňové komise, budou tu uvedeni i
členové této skupiny.
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4.2.2.3.1 Upravit údaje člena povodňové komise

Kliknutím na ikonu
v okně otevřené po kliknutí na
seznam členů povodňové komise 30 se
zobrazí formulář editace adresáře osob 281 . Zde je možné údaje doplňovat, přepisovat i mazat. Po
zadání změn klikněte na tlačítko Uložit záznam. V dolní části je informace, jakých povodňových
komisí je daná osoba členem.
Při vyplňování údajů v polích:
adresa pracoviště - uveďte alespoň název společnosti, adresa společnosti (místo výkonu
práce), u osob v domácnosti nebo důchodců uveďte sídlo komise, nebo bydliště,
krizový telefon - zde zadejte pouze telefonní číslo s předvolbou 725xxxxxx, tato telefonní čísla
budou mít v případě krizové situace při přetížení sítě přednost při spojování,
zadávání telefonních a faxových čísel - zadávejte vždy jedno telefonní či faxové číslo (např.
123456789, nezadávejte linku apod.), v případě, že chcete uvést více telefonních čísel, napište je
do poznámky.
Správné a úplné vyplnění kontaktní údajů je důležité pro jednoznačnou identifikaci osoby v adresáři,
pro omezení duplicitních zápisů stejné osoby, případně k zabránění výběru nesprávné osoby
shodného jména.

32

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Povodňové komise

Přidání nového člena povodňové komise

Pokud přidáváte do komise nového člena, napište alespoň příjmení, nebo i jen jeho část do prázdné
řádky na konci seznamu členů a
1. stiskněte ikonku
Podle výsledků hledání se otevře okno se seznamem osob hledaného jména pro výběr. Ze seznamu
osob vybírejte pečlivě, aby případná shoda jmen nezkreslila kontaktní informace, případně, abyste
editováním informací nesprávné osoby nezkreslili údaje v jiné komisi. Pokud jste osobu nenašli,
pokuste se jí najít pomocí 2.
2. Nástrojů pro vyhledávání
3. Vyhledejte
4. Osobu přidáte do PK pouhým kliknutím na záznam dané osoby. Všechny údaje se už sami
přepíší do seznamu.
5. Všechny provedené akce je nyní potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit změny.
6. Nezapomeňte po Uložení změn vyplnit zbytek údajů. Po uložení totiž máme možnost přiřadit
členy do příslušných komisí a pracovních skupin. U každého z členů povodňové komise definujte
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funkci v komisi, pořadí ve kterém se bude zobrazovat v rámci komise (skupiny) a pomocí
zaškrtávacího pole určete zda je členem komise, pracovní skupiny nebo obou. Pokud nezaškrtnete
ani jednu z možností, osoba nebude nikam zařazena, tudíž se Vám nezobrazí v Evidenčním listě 21
7. Provedené akce opět uložte tlačítkem Uložit změny.

Pokud osoba, kterou chcete zadat, v adresáři osob chybí, musíte přidat nový záznam použitím
příslušné volby v horní části formuláře adresáře osob. Otevře se Vám okno Editace adresáře osob.
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Po vyplnění adresáře uložte novou osobu kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Tím jsme osobu uložili
do adresáře, stále jí ale musíme přidat k povodňové komisi. Začneme tedy znovu od bodu číslo 1.
Tentokrát se nám ale už povede najít námi vytvořenou osobu.

4.2.2.3.2 Zrušit členství v komisi

Zrušit členství v povodňové komisi můžete provést pod záložkou seznam členů povodňové
komise 30 . V průběhu operace vyřazování člena povodňové komise mohou nastat dvě situace
1. V povodňové komisi nejsou založené žádné pracovní skupiny.
Jedná se o jednodušší variantu, kdy lze okamžitě začít s rušením členství konkrétních členů.
Klikneme tedy na ikonu

, která se změní se na

. Pokud nyní kliknete na Uložit změny,

zrušíte členství konkrétního člena povodňové komise. Jestliže kliknete na

před uložením změn,

záznam se zachová a ikona se změní zpět na
. Osoba, jejíž členství v povodňové komisi bylo
zrušeno, stále zůstává v adresáři osob a může být znovu zařazena do jakékoli jiné komise nebo
organizace.
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2. V povodňové komisi je založená alespoň jedna pracovní skupina
V tomto případě je potřeba mít na paměti, že po kliknutí na
seznam členů povodňové komise
se zobrazí jeden sloučený seznam členů PK a členů všech založených pracovních skupin.

30

Všimněte si, že nemáte možnost zrušení členství v komisích
. Zrušit členství je tedy možné jen
za toho předpokladu, že zrušíte všechna členství člena komise v PK (nebo pracovní skupině).
Odoznačte proto zaškrtávací pole a provedené změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit změny.
Záhy po uložení se u záznamu objeví červený křížek
popelnice

36

. Po kliknutí na křížek, se zamění na ikonu

. V tuto chvíli nám už zbývá jen celou akci uložit kliknutím na tlačítko Uložit změny.
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4.2.2.4

Seznam organizací v povodňové komisi
Seznam organizací v povodňové komisi
Ke každé povodňové komisi máte možnost přiřadit subjekty/organizace 40 . Pokud do komise
přidáváte nové organizace, napište název organizace nebo jeho IČO do prázdné řádky na konci
seznamu členů a stiskněte ikonku
. Podle výsledků hledání se otevře okno se seznamem
oragnizací k výběru. Postup je v podstatě totožný s přidáváním nového člena PK 33 .

Ze seznamu organizací vybírejte pečlivě, aby případná shoda organizací nezkreslila informace,
případně, abyste editováním informací nesprávné organizace nezkreslili údaje jiné organizace.
Organizaci přidáte do PK pouhým kliknutím na záznam dané oragnizace. Všechny údaje se už sami
přepíší do seznamu. Tento krok je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit změny. Pokud
organizace kterou chcete zadat v seznamu neexistuje, přidejte nový záznam 41 použitím příslušné
volby v horní části okna Subjekty/organizace 40 .
4.2.2.5

Editovat základní údaje povodňové komise
Editovat základní údaje povodňové komise
Zobrazí se vyplněný formulář viz založení povodňové komise 19 , ve kterém lze údaje doplňovat,
přepisovat nebo mazat. Po zadání změn klikněte na tlačítko Upravit záznam.
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4.2.2.6

Smazat povodňovou komisi
Smazat povodňovou komisi
Ke smazání povodňové komise nám poslouží poslední z odkazů. Otevře se nám okno na jejímž
konci se nachází tlačítko Smazat záznam. Kliknutím na tuto ikonu neodvratně smažete celou
povodňovou komisi.
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5

40

Subjekty / Organizace
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5.1

Vyhledávání organizací
Pro vyhledávání organizací nám slouží dvě základní funkce. Tou první je filtrování záznamů dle krajů a
ORP. Nástroje pro tuto funkci jsou umístěny v bleděmodrém sloupci na levé straně obrazovky. Tučně
zvírazněný text nám indikuje použitý/aktivní filtr.
Druhou možností je vyhledávání/filtrování pomocí základních údajů oraganizace:
Můžeme vyhledávat dle:
1.
2.
3.
4.

Kategorie
Identifikátor
IČO
Název organizace

Po vyplňení známých údajů klikneme na
Tyto dva způsoby se samozřejmě kombinují
Příklad:
Hledali jsme Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje. Tudíž jsme si nastavili vyhledávání pouze v
daném kraji a z výběru kategorií jsme vybrali Hygienické stanice. Jelikož má organizace podřízené subjekty,
jednoduše si je můžeme nechat zobrazit pomocí tlačítka červené šipky

5.2

Založení nové organizace
K založení nové organizace slouží odkaz
přidat nový záznam umístěný na úvodní stránce
subjektů / organizací 40 . Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí okno se základními údaji organizace.
Dle Vašich možností vyplňte údaje a uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam umístěné na konci
stránky.
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Údaje sídla organizace (kraj, ORP, obec a katastr) se vyplňují obdobně jako napřílad při zakládání
nové kategorie subjektů 284
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5.3

PK organizace

5.3.1

Založení PK organizace
Ke každé organizaci můžeme založit novou povodňovou komisi. Na úvodní stránce
subjektů/organizací najdeme ikonu
založení PK organizace umístěnou na konci řádku každého
ze záznamů. Vyplňte příslušné údaje a potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit záznam

5.3.2

Editace PK organizace
Prohlížení a editace základních údajů povodňové komise organizace se provede na úvodní stránce
subjektů/organizací 40 . Na konci řádku každého ze záznamů (organizací) můžou být následující
ikony

. První ikona tužky bude vždy stejná, nicméně druhá a třetí ikona se může měnit.

ikona informuje o podřízených organizacích 40 této organizace. Po kliknutí na ikonu se
zobrazí. Pokud tato organizace nemá žádné podřízené organizace, ikona se nezobrazí.
Poslední ikona může mít následující podoby
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Založení nové PK organizace

43

Zobrazení a editace základních údajů povodňové komise organizace

Na samotné stránce editace PK organizace se nám zobrazí menu k editování s
následujícími možnostmi:

5.3.2.1

Evidenční list povodňové komise
Evidenční list povodňové komise
Po kliknutí na tento odkaz se nám stejně jako u všech ostatních evidenčních listů zobrazí výpis
všech základních údajů. V tomto přídě se jedná o základní údaje povodňové komise organizace a
jejich členů. Pokud nejste přihlášen do Editoru dat povodňového plánu 9 , v evidenčním listě najdete
pouze veřejné informace. Pro zobrazení neveřejných informací se přihlašte.
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5.3.2.2

Pracovní skupiny povodňové komise
Pracovní skupiny povodňové komise
Pracovní skupiny povodňových komisí se editují naprosto stejným způsobem jako pracovní skupiny
samotných povodňových komisí 22 , proto využijte tohoto postupu. Výchozí stránkou je prohlížení a
editace povodňové komise organizace 43

5.3.2.3

Seznam členů povodňové komise
Seznam členů povodňové komise
Správa členů povodňové komise se provádí obdobným způsobem jako správa povodňových
komisí povodňového plánu. Následující návod je převzatý z povodňových komisí. +, jak
sami ale vidíte, mimo červeného menu k editování je vše ostatní identické.
A.
Potřebujeme-li v seznamu členů PK jednotlivé osoby přidat (přidat nový záznam) 46 ,
odebrat 35 , měnit jejich funkci v komisi nebo jinak spravovat jejich veřejné a neveřejné údaje, tak
budeme používat tabulku, která se nám zobrazí po kliknutí na tuto záložku. Pokud chcete změnit
údaje členů PK jako je funkce v komisi, pořádí nebo členství v samotné komisi nebo jiných
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pracovních skupin, učiňte tak na stránce A a všechny změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit
změny
B.
Pokud Vám stačí pouze editovat údaje již zaevidovaných členů PK v adresáři osob 279 ,
můžete využít zjednodušeného seznamu povodňové komise umístěného na konci stránky prohlížení
a editace základních údajů PK organizace. Pokud máte založenou i pracovní skupinu povodňové
komise, budou tu uvedeni i členové této skupiny.

5.3.2.3.1 Přidání nového člena povodňové komise organizace

Pokud přidáváte do komise organizace nového člena, napište alespoň příjmení, nebo i jen jeho část
do prázdné řádky na konci seznamu členů a
1. stiskněte ikonku
Podle výsledků hledání se otevře okno se seznamem osob hledaného jména pro výběr. Ze seznamu
osob vybírejte pečlivě, aby případná shoda jmen nezkreslila kontaktní informace, případně, abyste
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editováním informací nesprávné osoby nezkreslili údaje v jiné komisi. Pokud jste osobu nenašli,
pokuste se jí najít pomocí 2.
2. Nástrojů pro vyhledávání
3. Vyhledejte
4. Osobu přidáte do PK organizace pouhým kliknutím na záznam dané osoby. Všechny údaje se už
sami přepíší do seznamu.
5. Všechny provedené akce je nyní potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit změny.
6. Nezapomeňte po Uložení změn vyplnit zbytek údajů. Po uložení totiž máme možnost přiřadit
členy do příslušných komisí a pracovních skupin. U každého z členů povodňové komise definujte
funkci v komisi, pořadí ve kterém se bude zobrazovat v rámci komise (skupiny) a pomocí
zaškrtávacího pole určete zda je členem komise, pracovní skupiny nebo obou. Pokud nezaškrtnete
ani jednu z možností, osoba nebude nikam zařazena, tudíž se Vám nezobrazí v Evidenčním listě 21
7. Provedené akce opět Uložte tlačítkem Uložit změny.

Pokud osoba, kterou chcete zadat, v seznamu neexistuje, musíte přidat nový záznam použitím
příslušné volby v horní části formuláře adresáře osob 279 . Otevře se Vám okno Editace adresáře
osob.
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Po vyplnění adresáře uložte novou osobu kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Tím jsme osobu
uložili do adresáře, stále jí ale musíme přidat k povodňové komisi. Začneme tedy znovu od bodu číslo
1. Tentokrát se nám ale už povede najít námi vytvořenou osobu.

5.3.2.4

Seznam organizací v povodňové komisi
Seznam organizací v povodňové komisi
Postup pro přiřazení organizace k povodňové komisi organizace se provádí obdobným
způsobem jako přiřazování členů povodňové komise. Jediným rozdílem bude výběr organizací z
adresáře organizací místo adresáře osob.
Pokud chcete ještě před přiřazením organizace danou organizaci založit, klikněte na tlačítko Přidat
nový záznam umístěný nad nástroji vyhledávání adresáře organizací.
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Po kliknutí na tlačítko Uložit změny se v horní tabulce obejví nové možnosti (přiřazení do
komise nebo skupin komise) Ty nezapomeňte přiřadit, jinak se Vám organizace nezobrazí v
Evidenčním listě

44

Vedle již přiřazených záznamů se se objevili ikony
Prohlížení a editace organizace
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Zrušení přiřazení záznamu k povodňové komisi
5.3.2.5

35

- doporučujeme projít

Editace základních údajů povodňové komise
Editovat základní údaje povodňové komise
Kliknutím na tento odkaz budeme editovat základní údaje povodňové komise organizace zobrazéné
na úvodní stránce PK organizace

5.3.2.6

Smazat povodňovou komisi
Smazat povodňovou komisi
Ke smazání povodňové komise nám poslouží poslední z odkazů. Otevře se nám okno na jejímž
konci se nachází tlačítko Smazat záznam. Kliknutím na tuto ikonu neodvratně smažete celou
povodňovou komisi.
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5.4

Editace organizace
Po kliknutí na ikonu základních údajů a editace organizace
se nám zobrazila následující stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů organizací. Jak bylo řečeno, organizace
můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější doplňující informace vycházející z povodňového plánu. K
tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro editaci organizací.
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5.4.1

Evidenční list
Evidenční list subjektu/organizace
Každá organizace má odkaz na svůj evidenční list. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí tabulka s
údaji o konkrétní organizaci, pokud jste přihlášeni zobrazí se i podrobné údaje kontaktních osob,
které nejsou bez přihlášení zveřejněny.
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5.4.2

Povodňová komise subjektu
Povodňová komise subjektu
Pokud máte možnost kliknout na tento odkaz, znamená to, že již máte založenou povodňovou
komisi organiazce. V opačném případě by zde tento odkaz chyběl.
Celá tato kapitola je již vysvětlena v kapitole: PK organizace

5.4.3

43

.

Přidání nového podřízeného subjektu/organizace
Přidat nový podřízený subjekt/organizaci
Tímto odkazem můžete založit úplně nový záznam 41 (organizaci), která po uložení bude podřízena
organizaci výchozí. Pokud potřebujete nastavit již existující organizace jako podřízené, musíte tak
provést pomocí níže uvedeného odkazu: editovat stromu subjektů/organizací 57 .
Pro vytvoření nového podřízeného záznamu jednoduše vyplňte tabulku, která se vám zobrazila po
kliknutí na odkaz. Kompletně vyplněný formulář uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam,
umístěné na konci stránky. Tím jsme vytvořili novou podřízenou organizaci, kterou lze spravovat
úplně stejně jako jakékoli jiné organizace.
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5.4.4

Editovat údaje o subjektu/organizaci
Editovat údaje o subjektu/organizaci
Pokud se rozhodnete změnit základní údaje organizace, údaje v tabulce upravte a uložte provedené
změny kliknutím na tlačítko Upravit záznam umístěné na konci stránky.
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5.4.5

Kontaktní osoby subjektu/organizace
Kontaktní osoby subjektu/organizace
Přiřazení kontaktních osob subjektů/organizací je obdobné s přidáním nového člena povodňové
komise 33 .
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Vedle již přiřazených záznamů jsou ikony
Editace kontaktní osoby v adresáři

282

Pokud klikneme na ikonu křížku, změní se v
. Zrušení přiřazení osoby dokončíme
kliknutím na talčítoko Uložit změny. Pokud na ikonu popelnice klikneme ještě před uložením změn,
změní se zpět na křížek.
5.4.5.1

Vyřazení kontaktní osoby organizace
V případě, že se po čase změní kontaktní osoby organizace, bude zapotřebí neaktuální osobu
vyřadit z tohoto seznamu. K tomu nám slouží ikona křížku umístěná na konci každého řádku
záznamu. Po kliknutí na ní se křížek změní na obrázek popelnice. To nás informuje o tom, že pokud
v tuto chvíli Uložíme změny příslušným tlačítkem pod seznamem kontaktních osob, osoba se
vyřadí z tohoto seznamu. Stále ale zůstane dostupná v adresáři osob 279 , kde je záhodno tento
záznam obdobně smazat 282 , ovšem za předpokladu, že konkrétní osoba neplní žádnou funkci v
žádné jiné povodňové komisi nebo organizaci a nepředpokládáme žádné další uplatnění tohoto
záznamu.
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Pokud si po kliknutí na křížek rozmyslíte, že chcete osobu vyřadit ze seznamu, můžete opět
kliknout na obrázek popelnice, která se změní zpět na křížek. Záznam se po následném Uložení
změn nevymaže a zůstane na svém místě.

5.4.6

Editovat strom subjektů/organizací
Editovat strom subjektů/organizací
Editaci stromu organizací používáme v případě, kdy potřebujeme přiřadit organizace k nadřízeným
organizacím. Tuto změnu můžeme provést jak hromadně, tedy několik podřízených záznamů
najednou přiřadit pod jeden nadřízený subjekt, tak po jednotlivých záznamech. Stejným způsobem
můžeme zrušit přiřazení subjektů do stromové hierarchie.
Po kliknutí na tuto záložku se nám zobrazí všechny subjekty/organizace zaevidované v Editoru dat
povodňového plánu. Označíme organizace, které chceme upravit pomocí zaškrtávacích polí (výběr).
Všimněte si stromové hierarchii v tomto hromadném seznamu všech subjektů:
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Pro názornost použijeme přík lad: Představme si, že označené HZS z nějakého důvodu potřebujeme
přiřadit k jinému nadřízenému subjektu, například změnit Územní odbor Český Krumlov za ÚO
Jindřichův Hradec.

Poté, co označíme konkrétní organizace, sjedeme až na úplný konec stránky, kde se rozhodnete
jakou akci budete chtít provést. Pro náš příklad jistě zvolíme akci Vybrat záznamy, která nás
odkáže na dotaz na konkrétní specifikaci nadřízeného subjektu, pod který chceme zařadit podřízené
subjekty. Zvolením druhé možnosti bychom zrušili přiřazení daného subjektu do stromu 60 , pokud
by se v nějakém nacházel.

Otevře se nám tabulka s výpisem námi vybraných subjektů pro změnu nadřízeneho subjektu. Tento
výběr lze příslušným tlačítkem zrušit. Velmi důležitý je ale pro nás Výběr nového nadřízeného
subjektu pro vybrané záznamy. Pro výběr nadřízeného objektu je třeba vyplnit alespoň jednu
omezující podmínku. My jsme vyhledali jak již bylo dříve řečeno HZS - ÚO Jindřichův Hradec za
pomocí Identifikátoru (hledání pomocí identifikátoru bývá nejspolehlivější)
Zvolený záznam vybereme pomocí zaškrtávacího pole a potvrdíme kliknutím na tlačítko Přiřadit
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5.4.7

Kategorie pro subjekt/organizací
Kategorie pro subjekt/organizací
Každá založená organizace se musí přiřadit do kategorie
potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit změny
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. Vyberte Vámi zvolené kategorie a
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5.4.8

Smazat subjekt/organizaci
Smazat subjekt/organizaci
Pokud máte v nabídce tuto možnost, znaméná to, že konkrétní subjekt není nadřízenou organizací
jiného subjektu a tudíž může být smazán. Pokud je ale subjekt nadřízený jiným podřízeným
organizacím, nebudete mít možnost záznam smazat. Musíte nejprve ve stromové hierarchii zrušit
přiřazení podřízených organizací 57 , čímž subjekt osamostatníte.
V tuto chvíli už nic nebrání ve smazání organizace. Jednoduše klikněte na odkaz Smazat
subjekt/organizaci, otevře se nové okno s údaji organizace. Pod těmito údaji se na konci stránky
nachází tlačítko Smazat záznam, na který když kliknete, záznam odstraníte.
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6

Povodňové plány

úvodní stránka PP

6.1

Zapnutí filtru na povodňový plán
Výběr povodňového plánu proveďte kliknutím na záložku - povodňové plány. Zobrazí se seznam
povodňových plánů. V menu na levé straně vyberte z nabídky povodňových plánů nejdříve kraj,
kliknutím na malé tlačítko + vedle názvu kraje, po rozbalení nabídky také příslušnou ORP a obce,
jejíž povodňový plán chcete založit nebo aktualizovat. Jestliže kliknete v nabídce na kraj, v hlavním
okně se zobrazí povodňový plán příslušného kraje a povodňové plány obcí s rozšířenou působností ve
vybraném kraji. Zapnutí filtru na povodňový plán proveďte kliknutím na
povodňový plán na řádce
příslušného povodňového plánu. Zobrazí se seznam povodňových komisí povodňového plánu daného
kraje.
Vyhledávání kraje, obce (ORP) a obce
1. Rychlé hledání

64

2. Výběr z menu
a) výběr kraje

65

b) výběr obce ORP
c) výběr obce

62

66

67
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6.1.1

Rychlé vyhledávání
Rychlé vyhledání povodňového plánu kraje, ORP (obce s rozšířenou působností) či obce:
Použijte odkaz Vyhledat kraj, obec (ORP), obec. Vepište údaj a klikněte na tlačítko Vyhledat.
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6.1.2

Výběr kraje
V menu klikněte na příslušný kraj, v hlavním okně se zobrazí Seznam povodňových plánů povodňový plán příslušného kraje a povodňové plány ORP v kraji. Seznam krajských povodňových
plánů můžete také vyvolat z nižší úrovně kliknutím na odkaz Seznam krajských povodňových
plánů. Plány, které mají ikonu
, nemají povodňový plán v systému založen. Kliknutím na tuto
ikonu můžete založit povodňový plán. Ostatní povodňové plány mají dvě ikony: filtr pro povodňový
plán
a editoce údajů povodňového plánu
. Kliknutím na ikonu
povodňový plán, zapnete filtr
62
na vybraný povodňový plán
. Kliknutím na ikonu
editovat údaje povodňového plánů, můžete
editovat základní údaje povodňového plánu.
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6.1.3

Výběr ORP
V menu klikněte na příslušný kraj viz. Výběr kraje 65 , kde se daná ORP nachází. V hlavním okně se
zobrazí Seznam povodňových plánů. Pod povodňovým plánem kraje se nachází tabulka s
povodňovými plány obcí s rozšířenou působností. Plány, které mají ikonu
, nemají povodňový plán
v systému založen. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňový plán. Ostatní povodňové plány
mají dvě ikony
povodňový plán a
editovat údaje povodňového plánu. Kliknutím na ikonu
povodňový plán, zapnete filtr na vybraný povodňový plán 62 . Kliknutím na ikonu
editovat údaje
povodňového plánů, můžete editovat základní údaje povodňového plánu.

66

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Povodňové plány

6.1.4

Výběr obce
V menu klikněte na malé tlačítko + u příslušného kraje a rozbalí se seznam ORP v daném kraji,
kliknutím na příslušné ORP, kde se daná obec nachází, se pod povodňovým plánem obce s
rozšířenou působností nachází tabulka s povodňovými plány obcí. Plány, které mají ikonu
, nemají
povodňový plán v systému založen. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňový plán. Ostatní
povodňové plány mají dvě ikony
povodňový plán a
editovat údaje povodňového plánu.
Kliknutím na ikonu
, zapnete filtr na vybraný povodňový plán 62 . Kliknutím na ikonu
, můžete
editovat základní údaje povodňového plánu.
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6.2

Založení povodňového plánu
Zvolte kraj 65 , obec (ORP) 66 nebo obec 67 . V hlavním okně se objeví podle vaší volby plán kraje,
ORP a obcí. V seznamu je i obec, pro kterou chcete založit plán. V tabulce vidíte, že některé obce
mají ve sloupci vlevo ikonu
(tzn. že mají povodňový plán již založen), jiné mají ikonu
(tzn.
že nemají v systému založený povodňový plán).
Nyní založíme povodňový plán. Kliknutím na
se zobrazí stránka Základní údaje povodňového
plánu obce . Zde vyplňte všechny dostupné údaje o povodňovém plánu. Po vyplnění údajů klikněte
na Uložit záznam. Ikona
se změnila na
. Povodňový plán je založen.

Po opětovném kliknutí na ikonu
Editovat údaje povodňového plánu se objeví nově vytvořený
povodňový plán. Kliknutím na ikonu
se aktivuje filtr na povodňový plán.

6.3

Přidání objektu povodňovému plánu
Ke konkrétním povodňovým plánům máme možnost přiřazovat Objekty dPP 85 . Přiřazování se
provádí pomocí zaškrtávacích polí umístěných na řádcích jednotlivých záznamů objektů. Tyto
zaškrtávací pole se nám ovšem zobrazí jen za předpokladu, že máme zapnutý filtr (otevřený)
konkrétního povodňového plánu.
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Objekty dPP můžeme prohlížet a editovat pomocí ikon umístěných v poslední buňce z každého ze
záznamů.

6.4

Editace PP
Po kliknutí na ikonu prohlížení a editace základních údajů dPP
se nám zobrazila následující
stránka s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údaju povodňového plánu. dPP jak bylo
řečeno můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější doplňující informace vycházející z povodňového
plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro editaci dPP.
Export komisí v povodňovém plánu (PDF)

83

Export organizací v povodňovém plánu (PDF)
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Rejstřík osob pro export komisí a organizací v povodňovém plánu (PDF)

6.4.1

83

Editace údajů o PP
Editace údajů o PP
Rozhodneme-li se změnit základní údaje dPP, vepíšeme nebo přepíšeme údaje do tabulky, kterou
musíme po každé změně uložit kliknutím na tlačítko Uložit záznam
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6.4.2

Seznamy dokumentů
Ke každému povodňovému plánu můžete přiřadit nejrůznější dokumenty, které bývají v povodňovém
plánu jako příloha. Jedná se o následující:
· Seznam dokumentů v povodňovém plánu
· Seznam VH dokumentů v povodňovém plánu
· Seznam legislativních předpisů v povodňovém plánu
V první řadě musíte tyto dokumenty do aplikace uložit. Až následně je možné je přiřadit ke
konkrétnímu povodňovému plánu. Samotná správa těchto dokumentů se provádí primárně v
Objektech dPP 85 , nicméně i pod touto záložkou najdete všechny potřebné nástroje pro jejich
správu.

6.4.3

Správní celky v povodňovém plánu
Správní celky v povodňovém plánu
K povodňovému plánu 62 můžete připojit další povodňové komise 19 . Zde pomocí zaškrtnutí
v tabulce, vyberte povodňové komise, ale pouze takové, které mají ve sloupci p.k. (povodňové
komise) zelené kolečko. Pouze tyto povodňové komise byly již editovány, červeně označené p.k.
neobsahují žádné informace. Sloupec p.p. (povodňový plán) informuje o editaci povodňového plánu.
Pro přidání povodňové komise je rozhodující sloupec p.k. Z úrovně krajů se kliknutím na příslušný
kraj dostanete na úroveň ORP a odtud dále na jednotlivé obce. Povodňové komise, které byly
připojeny automaticky podle územní působnosti, jsou již zaškrtnuty šedivě a nelze je odebírat. Po
zaškrtnutí dalších povodňových komisí klikněte na tlačítko Uložit a vybrané povodňové komise se
stanou součástí vašeho povodňového plánu.
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6.4.4

Hydrologický režim
Hydrologický režim
Hydrologický režim - Možnost editace v tabulkách. Po vyplnění příslušných údajů o hydrologických
režimech klikněte na tlačítko Uložit.
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6.4.5

Klimatologická charakteristika
Klimatologická charakteristika
Možnost editace v tabulkách. Po vyplnění příslušných údajů do tabulek klikněte na tlačítko Uložit.
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6.4.6

Hydrologické poměry pro jednotlivá připojená povodí v povodňovém plánu
Hydrologické poměry pro jednotlivá připojená povodí v povodňovém plánu
Na obrázku vidíte příklad hydrologického povodí, které bylo připojeno k povodňovému plánu
1.
2.
3.
4.
5.

74

62

.

Hydrologická povodí můžete připojit k povodňovému plánu odkazem
Nastavení
hydrologických povodí 76
Kliknutím na název povodí zvolte požadované povodí.
Nyní můžete připojovat vámi zvolené úseky z povodí 1. řádu k povodňovému plánu pomocí
zaškrtávacích polí
Klikněte na tlačítko Uložit.
Nakonec klikněte na Hydrologická povodí v povodňovém plánu. Vidíte tabulku s vámi
připojenými povodími. V tabulce do kolonky hydrologické poměry
v povodí lze doplnit
poznámky, poté klikněte na tlačítko Uložit.
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6.4.7

Hydrologická povodí v povodňovém plánu
Hydrologická povodí v povodňovém plánu
Postup je již popsán v kapitole Hydrologické poměry pro jednotlivá připojená povodí v povodňovém
plánu 74 počínaje bodem č. 2
1.
2.

Kliknutím na název povodí zvolte požadované povodí.
Nyní můžete připojovat vámi zvolené úseky z povodí 1. řádu k povodňovému plánu pomocí
zaškrtávacích polí
3.
Klikněte na tlačítko Uložit.
4.
Nakonec klikněte na Hydrologická povodí v povodňovém plánu. Vidíte tabulku s vámi
připojenými povodími. V tabulce do kolonky hydrologické poměry v povodí lze doplnit
poznámky, poté klikněte na tlačítko Uložit.

6.4.8

Popis k vodním tokům v povodňovém plánu
Popis k vodním tokům v povodňovém plánu
Na obrázku vidíte příklad vodního toku, který byl připojen k povodňovému plánu

62

.

1.
2.
3.
4.
5.

Vodní toky můžete připojit k povodňovému plánu odkazem
Nastavení vodních toků 78
Pomocí základních nástrojů pro vyhledávání vyhledejte vodní toky
Vybrané vodní toky k přiřazení zaškrtněte v zaškrtávacím poli
Klikněte na tlačítko Uložit.
Nakonec klikněte na Vodní toky v povodňovém plánu. Vidíte tabulku s vámi připojenými
vodními toky.
6.
V tabulce do pravé kolonky poznámky/popis k toku v povodňovém plánu můžete dopsat své
poznámky a klikněte na tlačítko Uložit. Malá modrá písmena nad tabulkou označují začáteční
písmena připojených toků. Např. H - Hartský potok, L - Labe. Kliknutím na písmena se zobrazí v
tabulce příslušný vodní tok.
Pokud kliknete na odkaz Vodní toky v zájmovém území povodňového plánu zobrazí se vodní
toky automaticky přiřazené k zájmovému území a vodní toky, které jste si sami přiřadili.

76
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6.4.9

Organizace v povodňovém plánu
Organizace v povodňovém plánu
Abyste byli schopni přiřadit organizaci k povodňovému plánu, musíte organizaci předem založit
záložce subjekty/objekty 40 . Následně si pod touto záložkou prostřednictvím základních
vyhledávacích nástrojů vyhledáte daný objekt a ten přiřadíte k povodňovému plánu zaškrtnutím
zaškrtávacího pole umístěného na začátku řádku každého ze záznamů. Akci uložíte kliknutím na
tlačítko Uložit
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6.4.9.1

Vodní toky v povodňovém plánu
Vodní toky v povodňovém plánu
Postup je již popsán v Popisu k vodním tokům v povodňovém plánu

76

počínaje bodem č. 2

1.
2.
3.
4.

Pomocí základních nástrojů pro vyhledávání vyhledejte vodní toky
Vybrané vodní toky k přiřazení zaškrtněte v zaškrtávacím poli
Klikněte na tlačítko Uložit.
Nakonec klikněte na Vodní toky v povodňovém plánu. Vidíte tabulku s vámi připojenými
vodními toky.
5.
V tabulce do pravé kolonky poznámky/popis k toku v povodňovém plánu můžete dopsat své
poznámky a klikněte na tlačítko Uložit. Malá modrá písmena nad tabulkou označují začáteční
písmena připojených toků. Např. H - Hartský potok, L - Labe. Kliknutím na písmena se zobrazí v
tabulce příslušný vodní tok
Pokud kliknete na odkaz Vodní toky v zájmovém území povodňového plánu zobrazí se vodní
toky automaticky přiřazené k zájmovému území a vodní toky, které jste si sami přiřadili.

6.4.10 Export dat
Slouží k vytvoření DBF, SHP a HTML souborů povodňových komisí a subjektů. Jedná se o evidenční
listy, jejich veřejné i neveřejné části a jejich stažení na počítač uživatele.
 Soubory DBF + SHP slouží pro mapovou část
 Soubory HTML slouží pro textovou část
Soubory se transportují komprimované ve formátu ZIP. Obsah souborů uložte do složek podle
nastavení vašeho lokálního povodňového plánu. K dispozici je i nová verze souborů HTML, která v
názvech odlišuje soubory s veřejnými a neveřejnými daty. Dostupné jsou obě varianty HTML stránek,
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ale doporučujeme modifikovat povodňové plány na novou verzi, která umožňuje snadnější kontrolu
publikování dat.
Pravidelné stahování těchto souborů je velmi důležité. Zvláště v případě nepoužitelnosti internetu je
dobré mít aktuální stav přímo na počítači, vypálený na CD nebo vytištěný.
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6.4.10.1 Export povodňových komisí
Po kliknutí na odkaz Export povodňových komisí povodňového plánu (HTML) se objeví okno s
Generátorem statických HTML stránek povodňových komisí. Zde je možné stáhnout komprimovaný
soubor Veřejných či neveřejných stránek povodňových komisí. Vyberte položku, kterou chcete
stáhnout a Uložte do svého PC.
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6.4.10.2 Povodňové komise povodňového plánu
Po kliknutí na odkaz Povodňové komise povodňového plánu se objeví okno Export povodňových
komisí a jejich členů do DBF/SHP. Zde je možné stáhnout komprimovaný soubor Povodňových
komisí pro mapovou část digitálního povodňového plánu. Vyberte soubor ke stažení a Uložte do
svého PC.

6.4.10.3 Export organizací povodňového plánu
Po kliknutí na odkaz Export organizací povodňového plánu (HTML) se objeví okno s
Generátorem statických HTML stránek - evidenční listy subjektů. Zde je možné stáhnout
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komprimovaný soubor Veřejných či neveřejných stránek organizací. Vyberte položku, kterou chcete
stáhnout a Uložte do svého PC.

6.4.10.4 Organizace povodňového plánu
Po kliknutí na odkaz Organizace povodňového plánu se objeví okno Export organizací a
kontaktních osob do DBF/SHP. Zde je možné stáhnout komprimovaný soubor Organizace pro
mapovou část digitálního povodňového plánu. Vyberte soubor ke stažení a Uložte do svého PC.
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6.4.11 Export PDF
Po kliknutí na odkaz se automaticky stáhne příslušný PDF dokument (Adresář povodňového plánu) pokud se nic neděje, zkontrolujte vaší schránku se stahovanými soubory a opakujte kliknutí na
odkaz.
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6.4.12 Přidání objektu povodňovému plánu
Ke konkrétním povodňovým plánům máme možnost přiřazovat Objekty dPP 85 . Přiřazování se
provádí pomocí zaškrtávacích polí umístěných na řádcích jednotlivých záznamů objektů. Tyto
zaškrtávací pole se nám ovšem zobrazí jen za předpokladu, že máme zapnutý filtr (otevřený)
konkrétního povodňového plánu.
Objekty dPP můžeme prohlížet a editovat pomocí ikon umístěných v poslední buňce z každého ze
záznamů.

84

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Objekty dPP

7

Objekty dPP
Uživatel má v objektech dPP možnost přidávat, prohlížet, upravovat a mazat záznamy jednotlivých
datových témat objektů dPP:
Aplikace nám nabízí velmi jednoduché filtrování záznamů dle krajů a ORP pomocí rozbalovacího
menu v levém sloupci.
Číselníky některých objektů dPP jsou dostupné pouze přes editor PPO
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7.1

Evakuační místa

7.1.1

Vyhledávání evakuačních míst
A.

K vyhledávání evakuačních lze použít fultextový vyhledávač (Název objektu) a 5 podmínek v

podobě zaškrtávacích polí. Hledaný výraz vyhledáme kliknutím na lupu
. Pokud není
zaškrtnuto žádná podmínka vyhledávání, jsou zobrazeny všechny záznamy. Jeli zaškrtnuto alespoň
jedno pole (například místo shromažďování), zobrazí se už jen ty evakuační místa, která plní funkci
shromaždiště.
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B.
Druhým způsobem pro jednoduché a přehledné vyhledávání je filtrování záznamů dle krajů,
ORP a obcí pomocí rozbalovacího menu v levém sloupci. Filtr zůstává aktivní
příklad:

7.1.2

Přidání nového záznamu
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam. Nově vytvořený záznam lze
následně editovat 88 a doplňovat o další údaje plynoucí z povodňového plánu.
Některá pole v záznamu mají na svém koci toto označení
. Ikona označuje ta pole, která se dají
editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a vyberte požadovaný záznam a
nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo.

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

87

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

7.1.3

Detail objektu
Kliknutím na ikonu
,umístěnou na konci řádku jednotlivých záznamů
základními údaji objektu a nabídka požadovaných akcí.

88

86

, se zobrazí stránka se
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7.1.3.1

Evidenční list evakuačního místa
Evidenční list evakuačního místa
Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí tabulka se základními údaji o evakuačním místě.

7.1.3.2

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
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zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.

7.1.3.3

Editovat údaje o evakuačním místě
Editovat údaje o evakuačním místě
Po kliknutí na tuto záložkou lze upravovat základní údaje evakuačního místa. Editace probíhá
obdobně jako při přidávání nového záznamu 87 . Po provedení změn se musí vše stvrdit kliknutím na
tlačítko upravit záznam umístěné na konci stránky.
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7.1.3.4

Smazat údaje o evakuačním místě
Smazat údaje o evakuačním místě
Smazáním záznamu nezvratně odstraníte záznam z Editoru dat povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se objeví pole editace základních údajů příslušného evakuačního místa.
Nezvratné vymazání záznamu dosáhneme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci
stránky.
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7.2

Hlásné profily
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7.2.1

Editace hlásných profilů
Kliknutím na ikonu
,umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 93 , se zobrazí stránka s
možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétního hlásného profilu.
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7.2.1.1

Editovat údaje o hlásném profilu
Editovat údaje o hlásném profilu
Kliknutím na odkaz se zobrazí základní údaje objektu. Údaje, které potřebujeme aktualizovat nebo
doplnit, stačí přepsat do příslušných polí stejně jako při zakládání nových hlásných profilů 96 . Po
dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na tlačítko Upravit záznam umístěné na
konci formuláře.
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7.2.1.2

Smazat údaje o hlásném profilu
Smazat údaje o hlásném profilu
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů hlásných profilů stejně tak,
jak tomu je při editaci 94 nebo zakládání nových 96 hlásných profilů. Záznam smažeme kliknutím na
tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi údaji.

7.2.2

Přidat nový hlásný profil
Přidat nový hlásný profil
Můžete vytvořit vlastní hlásný profil kategorie C. Klikněte na Přidat nový záznam a vyplňte. Pole
s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu a poté na žlutou šipku
vlevo, takto zvolíte příslušný Vodní tok, Hydrologické povodí III. řádu, Kraj - Obec (ORP) - Obec a
Katastr. Ostatní položky lze vyplnit ručně. Pozor na zadávání souřadnic 294 . Po vyplnění formuláře
Uložte záznam
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7.3

Srážkoměrné stanice

7.3.1

Editace srážkoměrných stanic
Kliknutím na ikonu
,umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 98 , se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních srážkoměrných stanic.
Záznamy srážkoměrných stanice můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace vycházející z
povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro editaci těchto
záznamů.
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7.3.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.
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7.3.1.2

Editovat údaje o srážkoměru
Editovat údaje o srážkoměru
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových srážkoměrných 102 stanic. Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na
tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.

100

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Objekty dPP

7.3.1.3

Smazat údaje o srážkoměru
Smazat údaje o srážkoměru
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů srážkoměrných stanic
stejně tak, jak tomu je při editaci 100 nebo zakládání nových 102 srážkoměrných stanic. Záznam
smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi údaji.
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7.3.2

Přidat novou srážkoměrnou stanici
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 98 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně
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7.4

Místa omezující odtokové poměry

7.4.1

Editace míst omezujích odtokové poměry
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 103 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních míst omezujících odtokové
poměry. Místa omezující odtokové poměry můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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7.4.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
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maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.

7.4.1.2

Editovat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Editovat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových míst omezující odtokové poměry 108 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit
kliknutím na tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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7.4.1.3

Smazat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Smazat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů míst omezujících odtokové
poměry stejně tak, jak tomu je při editaci 103 nebo zakládání nových 108 míst omezujících odtokové
poměry. Záznam smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod
všemi údaji.

7.4.2

Vykresleni objektu nad mapou
Místa omezující odtokové poměry si můžeme pouhým kliknutím na ikonu
nechat zobrazit nad
mapou. V internetovém prohlížeči map - JAVA se obejví žlutá šipka označující polohu obejktu.
Základními nástroji pro práci jsou přibližování, oddalování, měření souřadnic, vzdálenosti a mnoho
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další základních i pokročilých funkcí najdete v horizontálním i vertikálním menu. Podrobný popis
funkcí najdete v Digitálním povodňovém plánu ČR.
Internetový prohlížeč map - JAVA
Program slouží ke snadnému prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji.
Program pracuje formou klient-server - samotný zdroj map je umístěn na odděleném internetovém
serveru. Koncový uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí tzv. apletu vytvořeného v
programovacím jazyce Java. Tento aplet je možno spustit v běžném internetovém prohlížeči s
instalovaným modulem pro spouštění programů v jazyce Java - Runtime Environment - JRE.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná grafická aplikace. Při prohlížení mapy je možno
provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, obecně měnit
měřítko zobrazení. Při každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit jinou část mapy, se obrázek
mapy v aktuálním zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze serveru, na kterém jsou mapy
umístěny. Při velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení může proto docházet k časovému
zpoždění mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti mapy, která se má zvětšit) a zobrazením
mapy v novém měřítku. Během stahování mapy se jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená část
základního obrázku mapy, případně předchozího zobrazeného výřezu mapy.
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7.4.3

Přidat nové místo omezující odtokové poměry
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 103 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.5

Místa častých ledových obtíží

7.5.1

Editace míst častých ledových obtíží
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 109 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních míst častých ledových
obtíží. Místa častých ledových obtíží můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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7.5.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.
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7.5.1.2

Editovat údaje o místě častých ledových obtíží
Editovat údaje o místě častých ledových obtíží
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových míst častých ledových obtíží 112 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na
tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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7.5.1.3

Smazat údaje o místech častých ledových obtíží
Smazat údaje o místě častých ledových obtíží
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů míst častých ledových
obtíží stejně tak, jak tomu je při editaci 109 nebo zakládání nových 112 míst častých ledových obtíží.
Záznam smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi
údaji.

7.5.2

Přidat nové místo častých ledových obtíží
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 109 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.6

Ohrožené objekty

7.6.1

Editace ohrožených objektů
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 114 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních ohrožených objektů.
Ohrožené objekty můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace vycházející z povodňového
plánu. K tomu nám slouží červeně zabarvený seznam funkcí určených pro editaci těchto záznamů.
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7.6.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.
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7.6.1.2

Editovat údaje ze studie odtokových poměrů
Editovat údaje ze studie odtokových poměrů
· Do tabulky jednoduše zapíšete údaje a potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit změny
· Uložená data je možno kdykoli editovat pouhým přepsáním hodnot a opětovným uložením
· Pro vymazání celého záznamu klikněte na obrázek křížku
záznamu, která se následně změní na
Pokud před uložením změn kliknete na
nevymaže

7.6.1.3

umístěného na konci řádku

. Pokud teď Uložíte změny, celý záznam se vymaže.
, změní se opět na

a záznam se po uložení změn

Editovat údaje o ohroženém objektu
Editovat údaje o ohroženém objektu
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových ohrožených objektů 118 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na tlačítko
Upravit záznam na konci formuláře.
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7.6.1.4

Smazat údaje o ohroženém objektu
Smazat údaje o ohroženém objektu
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů ohrožených objektů stejně
tak, jak tomu je při editaci 116 nebo zakládání nových 118 ohrožených objektů. Záznam smažeme
kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi údaji.

7.6.2

Vykresleni objektu nad mapou
Ohrožené objekty si můžeme pouhým kliknutím na ikonu
nechat zobrazit nad mapou. V
internetovém prohlížeči map - JAVA se obejví žlutá šipka označující polohu obejktu. Základními
nástroji pro práci jsou přibližování, oddalování, měření souřadnic, vzdálenosti a mnoho další
základních i pokročilých funkcí najdete v horizontálním i vertikálním menu. Podrobný popis funkcí
najdete v Digitálním povodňovém plánu ČR.
Internetový prohlížeč map - JAVA
Program slouží ke snadnému prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji.
Program pracuje formou klient-server - samotný zdroj map je umístěn na odděleném internetovém
serveru. Koncový uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí tzv. apletu vytvořeného v
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programovacím jazyce Java. Tento aplet je možno spustit v běžném internetovém prohlížeči s
instalovaným modulem pro spouštění programů v jazyce Java - Runtime Environment - JRE.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná grafická aplikace. Při prohlížení mapy je možno
provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, obecně měnit
měřítko zobrazení. Při každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit jinou část mapy, se obrázek
mapy v aktuálním zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze serveru, na kterém jsou mapy
umístěny. Při velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení může proto docházet k časovému
zpoždění mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti mapy, která se má zvětšit) a zobrazením
mapy v novém měřítku. Během stahování mapy se jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená část
základního obrázku mapy, případně předchozího zobrazeného výřezu mapy.

7.6.3

Přidat nový ohrožený objekt
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 114 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
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Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.7

Místní informační systém

7.7.1

Editace míst častých ledových obtíží_2
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 109 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních míst častých ledových
obtíží. Místa častých ledových obtíží můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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7.7.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
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nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.

7.7.1.2

Editovat údaje o prvku místního informačního systému
Editovat údaje o prvku místního informačního systému
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových míst častých ledových obtíží 112 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na
tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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7.7.1.3

Smazat údaje o prvku místního informačního systému
Smazat údaje o prvku místního informačního systému
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na odkaz se objeví editace základních údajů objektu - obdobně jako je tomu při editaci
nebo zakládání nových 112 objektů. Záznam lze smazat kliknutím na tlačítko Smazat záznam
umístěné na konci stránky pod všemi údaji.
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7.7.2

Přidat nový prvek místního informačního systému
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 120 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.8

Místa ohrožená bleskovou povodní

7.8.1

Editace míst ohrožených bleskovou povodní
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 125 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních míst ohrožených bleskovou
povodní. Místa ohrožená bleskovou povodní můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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7.8.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.
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7.8.1.2

Editovat údaje o místě ohroženém bleskovou povodní
Editovat údaje o místě ohroženém bleskovou povodní
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových míst ohrožených bleskovou povodní 130 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit
kliknutím na tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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7.8.1.3

Smazat údaje o místě ohrožené bleskovou povodní
Smazat údaje o místě ohroženém bleskovou povodní
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů míst ohrožených bleskovou
povodní stejně tak, jak tomu je při editaci 127 nebo zakládání nových 130 míst ohrožených bleskovou
povodní. Záznam smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod
všemi údaji.

128

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Objekty dPP

7.8.2

Vykresleni objektu nad mapou
Místa ohrožená bleskovou povodní si můžeme pouhým kliknutím na ikonu
nechat zobrazit nad
mapou. V internetovém prohlížeči map - JAVA se obejví žlutá šipka označující polohu obejktu.
Základními nástroji pro práci jsou přibližování, oddalování, měření souřadnic, vzdálenosti a mnoho
další základních i pokročilých funkcí najdete v horizontálním i vertikálním menu. Podrobný popis
funkcí najdete v Digitálním povodňovém plánu ČR.
Internetový prohlížeč map - JAVA
Program slouží ke snadnému prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji.
Program pracuje formou klient-server - samotný zdroj map je umístěn na odděleném internetovém
serveru. Koncový uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí tzv. apletu vytvořeného v
programovacím jazyce Java. Tento aplet je možno spustit v běžném internetovém prohlížeči s
instalovaným modulem pro spouštění programů v jazyce Java - Runtime Environment - JRE.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná grafická aplikace. Při prohlížení mapy je možno
provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, obecně měnit
měřítko zobrazení. Při každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit jinou část mapy, se obrázek
mapy v aktuálním zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze serveru, na kterém jsou mapy
umístěny. Při velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení může proto docházet k časovému
zpoždění mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti mapy, která se má zvětšit) a zobrazením
mapy v novém měřítku. Během stahování mapy se jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená část
základního obrázku mapy, případně předchozího zobrazeného výřezu mapy.
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7.8.3

Přidat nové místo hrožené bleskovou povodní
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 125 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.9

Kontaminovaná místa a skládky
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7.9.1

Editace kontaminovaných míst a skládek
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 131 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních kontaminovaných míst a
skládek. Kontaminovaná místa a skládky můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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7.9.1.1

Fotodokumentace
Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.

7.9.1.2

Editovat údaje ze studie odtokových poměrů
Editovat údaje ze studie odtokových poměrů
· Do tabulky jednoduše zapíšete údaje a potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit změny
· Uložená data je možno kdykoli editovat pouhým přepsáním hodnot a opětovným uložením
· Pro vymazání celého záznamu klikněte na obrázek křížku
záznamu, která se následně změní na
Pokud před uložením změn kliknete na
nevymaže
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umístěného na konci řádku

. Pokud teď Uložíte změny, celý záznam se vymaže.
, změní se opět na

a záznam se po uložení změn
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7.9.1.3

Editovat údaje o kontaminovaném místě / skládce
Editovat údaje o kontaminovaném místě / skládce
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových kontaminových míst / skládek 137 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím
na tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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7.9.1.4

Smazat údaje o kontaminovaném místě / skládce
Smazat údaje o kontaminovém místě / skládce
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
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Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů kontaminovaných míst /
skládek stejně tak, jak tomu je při editaci 132 nebo zakládání nových 137 kontaminovaných míst /
skládek. Záznam smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod
všemi údaji.

7.9.2

Vykresleni objektu nad mapou
Kontaminovaná místa / skládky si můžeme pouhým kliknutím na ikonu
nechat zobrazit nad
mapou. V internetovém prohlížeči map - JAVA se obejví žlutá šipka označující polohu obejktu.
Základními nástroji pro práci jsou přibližování, oddalování, měření souřadnic, vzdálenosti a mnoho
další základních i pokročilých funkcí najdete v horizontálním i vertikálním menu. Podrobný popis
funkcí najdete v Digitálním povodňovém plánu ČR.
Internetový prohlížeč map - JAVA
Program slouží ke snadnému prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji.
Program pracuje formou klient-server - samotný zdroj map je umístěn na odděleném internetovém
serveru. Koncový uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí tzv. apletu vytvořeného v
programovacím jazyce Java. Tento aplet je možno spustit v běžném internetovém prohlížeči s
instalovaným modulem pro spouštění programů v jazyce Java - Runtime Environment - JRE.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná grafická aplikace. Při prohlížení mapy je možno
provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, obecně měnit
měřítko zobrazení. Při každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit jinou část mapy, se obrázek
mapy v aktuálním zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze serveru, na kterém jsou mapy
umístěny. Při velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení může proto docházet k časovému
zpoždění mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti mapy, která se má zvětšit) a zobrazením
mapy v novém měřítku. Během stahování mapy se jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená část
základního obrázku mapy, případně předchozího zobrazeného výřezu mapy.
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7.9.3

Přidat nové kontaminované místo / skládku
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následněeditovat 132 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.10

Dopravní omezení / Objízdné trasy
Správa objektů povodňového plánu - dopravní omezení a objízdné trasy, je v rozhraní
Editoru dat povodňového plánu naprosto identická. Tato část manuálu, prezentována nad
daty dopravních omezení, je tedy plnohodnotně funkční i pro práci s daty objízdných tras.
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7.10.1 Editace záznamu
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 138 se zobrazí stránka s
možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních záznamů dopravních omezení.
Záznamy dopravních omezení lze editovat a doplňovat o nejrůznější informace vycházející z
povodňového plánu. K tomu slouží červeně zabarvený seznam funkcí.
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7.10.1.1 Editace údajů o dopravním omezení
Editace údajů o dopravním omezení
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje záznamu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
záznamu nového 142 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na tlačítko Upravit
záznam na konci formuláře.
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Fotodokumentace
Po kliknutí na odkaz fotodokumentace se vám zobrazí následující stránka, na níž máte možnost
přiřadit k danému Objektu dPP fotodokumentaci. Způsob přiřazování je ve všech objektech naprosto
identický a data jsou čerpána ze stejného datového úložiště 152 .
Připojení jednotlivých fotografií se provádí pomocí zaškrtávacího polem umístěného na konci řádkdu
každého ze záznamů. Pokud pole zaškrtnete a příslušným tlačítkem Uložíte změny, fotografie se
spáruje s daným objektem. Tímto způsobem samozřejmě můžete připojit i více fotografií najednou.
Věnujte velkou pozornost nástrojům pro vyhledávání a filtrování umístěného nad výpisem všech
fotografií. Poté, co se prvně dostanete na tuto stránku, hodnota pole Vzdálenost [m] je defaultně
nastavena na 50m. Což znamená, že se Vám zobrazí pouze ty fotografie, které byli pořízeny z
maximálně padesátimetrové vzdálenosti od objektu, ke kterému právě fotografii přiřazujete. Je tedy
zřejmé, že je naprostou nutností mít jak u objektu, tak u fotografie vyplněné jejich geografické údaje
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(souřadnice). Pokud máte souřadnice správně zadané a fotografie se vám stále nezobrazuje, navyšte
hodnotu pole vzdálenosti a klikněte na tlačítko Vyhledat. Například u leteckých snímků mohou být
jejich souřadnice až překvapivě daleko od objektu.

7.10.1.2 Smazat údaje o dopravním omezení
Smazat údaje o dopravním omezení
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů dopravních omezení stejně
tak, jak tomu je při editaci 140 nebo zakládání nových 142 omezení. Záznam smažeme kliknutím na
tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi údaji.

7.10.2 Přidat nový záznam
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 139 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
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7.11

Vodní nádrže

7.11.1 Editace vodních nádrží
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 144 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních vodních nádrží. Vodní nádrže
můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace vycházející z povodňového plánu. K tomu nám
slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro editaci těchto záznamů.
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7.11.1.1 Editovat údaje o vodní nádrži
Editovat údaje o vodní nádrži
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových vodních nádrží 150 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit kliknutím na tlačítko
Upravit záznam na konci formuláře.
Věnujte zvíšenou pozornost přikládáním dokumentů k záznamům vodních nádrží. Tuto možnost máte
pouze při editaci již založeného záznamu. Při zakládání nového záznamu tuto možnost nemáte.
Postup pro přidávání a odebírání 148 těchto dokumentů je zpracován v samostatné kapitole.

146

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Objekty dPP

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

147

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu
7.11.1.1.1 Správa přiložených dokumentů

Pokud ještě nemáte přiřazené žádné dokumenty k vodním nádržím, můžete je kliknutím na tlačítko
Přidat nový dokument umístěné na stránce editování záznamu 146 přidat.
Po kliknutí na odkaz se Vám mezi základními údaji záznamu zobrazí následující tabulka, v které
vyplníte informace a připojíte požadovaný dokument z Vašeho lokálního disku. To provedete kliknutím
na tlačítko Vybrat soubor,

kde si vyberete soubor z lokálního disku a potvrdíte tlačítkem Otevřít.

148
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Objeví se Vám zmínka o přiloženém dokumentu:

a nakonec uložíte kliknutím na tlačítko Uložit

Editace a mazání dokumentů
Máte-li přiložený dokument ke konkrétnímu záznamu, tak máte v rámci editace objektu
možnost přiřazený dokument smazat nebo jen upravit. Opět se mezi základními údaji
záznamu nachází položka Dokumenty.

146

Zm ěna údajů dokum entu
Odstranění dokum entu

7.11.1.2 Smazat údaje o vodní nádrži
Smazat údaje o vodní nádrži
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
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Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů vodních nádrží stejně tak,
jak tomu je při editaci 146 nebo zakládání nových 150 vodních nádrží. Záznam smažeme kliknutím na
tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod všemi údaji.

7.11.2 Přidat novou vodní nádrž
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 144 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.
Při zakládání nových vodních nádrží nemáme možnost přidávat dokumentaci (přílohy). Tuto možnost
máme až v samotné editaci údajů konkrétního záznamu 146 .
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7.12

Seznam fotografií a obrázků
Pod touto záložkou se nachází úložiště veškeré fotodokumentace, kde následně můžete
přiřadit konkrétní fotku ke konkrétnímu Objektu dPP. Tradičně máme na výběr ze tří základních
funkcí. K tomu, abychom mohli fotky aktivně vyhledávat a upravovat, bude potřeba Přidat nové
fotografie 152 .
Máme-li fotku nahranou do databáze, můžeme využít standartních vyhledávacích nástrojů k
vyhledání jednotlivých záznamů dle základních charakteristikých údajů (Fotografie / Situační nák res,
odk az na soubor, popis, poznámk a), dle kterých se budou záznamy třídit.
Na konci řádku každého ze záznamů se nachází ikona
. Po kliknutí na tuštičku se
zobrazí vámi dříve zadané základní údaje fotografie 154 , které lze v tomto prostředí i upravovat 154 .

7.12.1 Přidat novou fotografii
K přidání nové fotografie stačí vyplnit prázdný formulář. Po vyplnění formuláře klikneme na tlačítko
Uložit. Údaje se vpisují ručně nebo za použití jiných způsobů, které jsou popsány v následujícím
náhledu. Pole Odkaz na dokument a Původní název souboru nevyplňujte, vyplní se automaticky
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7.12.2 Základní údaje a editace fotografie
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů se Vám objeví konkrétní
fotka se všemi základními údaji. Pokud právě tyto základní údaje potřebujete editovat, klikněte na
odkaz Editovat údaje o objektu. V tuto chvíli už stačí jednotlivá pole dle Vašich potřeb upravovit a
celou akci zakončit kliknutím na talčítko Uložit
Pokud jste se vrhli do úprav, které byste rádi ještě před uložením změn vrátili do původních hodnot,
můžete tak provést použitím tlačítka Zrušit změny

7.12.3 Smazat údaje o objektu
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů se Vám objeví konkrétní
fotka se všemi základními údaji. V horní části okna jsou tři červené odkazy, kdy se nám po kliknutí
na odkaz Smazat údaje o objektu nabídne stejný formulář jako při zakládání 152 nebo editaci 154
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objektu. K úplnému vymazání záznamu nám poslouží tlačítko Smazat, umístěné na konci
formuláře.

7.13

Seznamy dokumentů
V rámci objektů povodňových plánů můžete ukládat do datových úložišť následují dokumenty:
Seznam dokumentů
Seznam VH dokumentů
Seznam legislativních předpisů
Na úvodní stránce máme podrobný seznam všech dokumentů. V tuto chvíli záleží jen na nás, kam
potřebujete dále postupovat.
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1)
2)
3)
4)

Přidat nový dokument 156
Vyhledat konkrétní dokument
Stáhnout dokument 158
Zobrazení / úprava základních údajů dokumentu

158

7.13.1 Přidat nový dokument
K přidání nového dokumentu stačí vyplnit prázdný formulář. Po vyplnění formuláře klikneme na
tlačítko Uložit. Údaje se vpisují ručně nebo za použití jiných způsobů, které jsou popsány v
následujícím náhledu. Pole Odkaz na dokument a Původní název souboru nevyplňujte, vyplní se
automaticky. Formulář pro zaožení nového záznamu je pro všechny typy dokumentů identický.
Jedniným pozorovatelným rozdílem je výběr Typu dokumentu
Seznam dokumentů

156

Seznam VH dokumentů

Seznam legislativních
předpisů
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7.13.2 Stáhnout dokument
Pro stáhnutí konkrétního dokum entu na váš lokální disk stačí kliknout na Odkaz souboru. Po kliknutí se
Vám zobrazí standartní vyskakovací okno pro uložení souboru, které znáte z běžné práce na počítači.

7.13.3 Základní údaje a editace dokumentu
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů se Vám objeví konkrétní
dokument se všemi základními údaji. Pokud právě tyto základní údaje potřebujete editovat, klikněte
na odkaz Editovat údaje o dokumentu. V tuto chvíli už stačí jednotlivá pole dle Vašich potřeb
upravovit a celou akci zakončit kliknutím na talčítko Uložit
Pokud jste se vrhli do úprav, které byste rádi ještě před uložením změn vrátili do původních hodnot,
můžete tak provést použitím tlačítka Zrušit změny
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7.13.3.1 Smazat údaje o dokumentu
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů se Vám objeví základní
údaje konkrétního dokumentu. V horní části okna jsou tři červené odkazy, kdy se nám po kliknutí na
odkaz Smazat údaje o dokumentu nabídne stejný formulář jako při zakládání 156 nebo editaci 158
dokumentu. K úplnému vymazání záznamu nám poslouží tlačítko Smazat, umístěné na konci
formuláře.
Pokud nemáte v menu možnost vymazání dokumentu, s největší pravděpodobností máte dokument
přiřazený k některému povodňovému plánu. Proto je nutné toto přiřazení nejprve zrušit
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8

Editor PPO
Aplikaci Protipovodních opatření spustíte kliknutím na záložku editor PPO na úvodní stránce Editoru
dat povodňových plánů.

8.1

Protipovodňová opatření
Přehled všech protipovodňových opatření najdeme pod prvním odkazem na horizontálně umístěném
menu.

8.1.1

Přidání nového záznamu PPO
Na úvodní stránce protipovodňových opatření se nachází přehled všech založených PPO do Editoru
dat povodňového plánu. Tyto záznamy si můžeme prohlížet, editovat 165 nebo založit úplně nové.
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů uložíme záznam kliknutím na tlačíto Uložit záznam, čímž se nám
vytvoří nový záznam, který lze následně editovat 165 a doplňovat o další údaje vyplývající z
povodňového plánu. Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na
ikonu a poté na žlutou šipku vlevo, takto zvolíte příslušný Kraj - Obec (ORP) - Obec. Ostatní položky
lze vyplnit ručně
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8.1.2

Vyhledávání PPO
V prvním okně zobrazené po kliknutí na protipovodňová opatření se zobrazí výpis všech PPO, které
kdy byli do Editoru dat povodňového plánu zapsány. Nad tímto výpisem máme hned několik nástrojů
určených pro vyhledávání a filtrování konkrétních opatření.
Můžeme vyhledávat dle:
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

identifikátor
typ opatření
Obec
Vodní tok
Název PPO
Stav realizace
Úroveň zpracování PPO

(každé PPO má své ID)

Po vyplňení známých údajů klikneme na
B.
Druhým způsobem pro jednoduché a přehledné vyhledávání je filtrování záznamů dle krajů,
ORP a obcí pomocí rozbalovacího menu v levém sloupci. Filtr zůstává aktivní

Vyhledané záznamy můžeme editovat nebo zjistit jejich přesnou polohu nad mapou
· editaci PPO

165

provádíme kliknutím na ikonu

umístěnou na konci řádku každého z opatření

· vykreslení polohy PPO nad mapou provedeme pomocí ikony
(za předpokladu správně vyplněných souřadnic)

164

umístěné taktéž na konci řádku
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8.1.3

Editace PPO
Po kliknutí na ikonu
se nám zobrazila stránka s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace
základních údajů protipovodňových opatřeních. PPO jak bylo řečeno můžeme editovat a doplňovat o
nejrůznější informace vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam
funkcí určených pro editaci PPO.

8.1.3.1

Fotky a dokumenty
Fotky a dokumenty
Přídávání dokumentace k existujícímu PPO provádíme následovně:
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1)
2)
3)

Vyberte soubor z vašeho lokálního disku
Určete typ, pořadí a popis přiložených dokumentů
Klikněte na tlačítko Uložit

Pro vymazání celého záznamu klikněte na obrázek křížku
která se následně změní na
uložením změn kliknete na

umístěného na konci řádku záznamu,

. Pokud teď Uložíte změny, celý záznam se vymaže. Pokud před
, změní se opět na

a záznam se po uložení změn nevymaže

Pro nahrání nového dokumentu můžete rovnou začít vyplňovat tabulku umístěnou přímo pod již
založeným, žlutě podbarveným záznamem. Všechny provedené změny opět ukládáme kliknutím na
tlačítko Uložit

8.1.3.2

Objekty omezující odtokové poměry
Objekty omezující odtokové poměry
Pod tímto odkazem se schovává tabulka se všemi přiřazenými objekty omezující odtokové
poměry k právě spravovanému PPO.
· Každý objekt je okamžitě editovatelný

a je možné zrušit jeho přiřazení zrušením zaškrtnutí

a následným kliknutím na tlačítko
· Databáze obsahuje ohromné množství dat, proto je třeba znát funkce pro vyhledávání a
filtrování 164 požadovaných záznamů
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Na této stránce máme možnost přiřadit k PPO již existující objekty nebo vytvořit nové 162 .Pokud
chceme přiřadit již existující objekt, musíme kliknout na záložku Všechna místa omezující
odtokové poměry. Zobrazí se nám výpis všech záznamů, z kterých si vybereme záznamy, které
chceme přiřadit k PPO. Pomocí zaškrtávacího pole záznamy označíme a vše potvrdíme kliknutím na
tlačítko Uložit
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Zobrazí se nám tabulka obsahující kompletní seznam všech objektů omezujících odtokové poměry,
kde můžete:
1)
2)

Vyhledat konkrétní objekt 164
Přiřadit k protipovodňovému opatření

zaškrtnutím políčka
editovanému opatření

8.1.3.3

a následným klidknutím na

3)

Editovat objekty

4)

Zobrazit nad mapovým podkladem

přiřadíme daný objekt k právě

...

165

106

...

Místa častých ledových obtíží

Místa častých ledových obtíží
Pod tímto odkazem se schovává tabulka se všemi přiřazenými místy častých ledových obtíží
k právě spravovanému PPO.
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· Každý objekt je okamžitě editovatelný

165

a je možné zrušit jeho přiřazení k PPO zrušením

zaškrtnutí
a následným kliknutím na tlačítko
· Databáze obsahuje ohromné množství dat, proto je třeba znát funkce pro vyhledávání a
filtrování 164 požadovaných záznamů
Na této stránce máme také možnost přiřadit k PPO již existující záznamy o místech ledových obtíží
nebo vytvořit nové 162 .Pokud chceme přiřadit již existující záznamy, musíme kliknout na záložku
Všechna místa častých ledových obtíží. Zobrazí se nám výpis všech záznamů, z kterých si
vybereme záznamy, které chceme přiřadit k PPO. Pomocí zaškrtávacího pole záznamy označíme a
vše potvrdíme kliknutím na tlačítko Uložit
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Zobrazí se nám tabulka obsahující kompletní seznam všech míst častých ledových obtíž, kde lze:
1)
2)

Vyhledat konkrétní záznam
Přiřazení k protipovodňovému opatření

zaškrtnutím políčka
spravovanému opatření
3)
8.1.3.4

a následným klidknutím na

Editovat místa častých ledových obtíží

přiřadíme daný záznam k námi

...

Ohrožené objekty
Ohrožené objekty
Pod tímto odkazem se schovává tabulka se všemi přiřazenými ohroženými objekty k právě
editovanému PPO.
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· Každý objekt je okamžitě editovatelný

165

a je možné zrušit jeho přiřazení k PPO zrušením

zaškrtnutí
a následným kliknutím na tlačítko
· Databáze obsahuje ohromné množství dat, proto je třeba znát funkce pro vyhledávání a
filtrování 164 požadovaných záznamů
Na této stránce máme také možnost přiřadit k PPO již existující objekty nebo vytvořit nové ohrožené
objekt 162 .Pokud chceme přiřadit již existující objekt, musíme kliknout na záložku Všechny
ohrožené objekty. Zobrazí se nám výpis všech záznamů, z kterých si vybereme záznamy, které
chceme přiřadit k PPO. Pomocí zaškrtávacího pole záznam označíme a vše potvrdíme kliknutím na
tlačítko Uložit

Zobrazí se nám tabulka obsahující seznam všech ohrožených objektů, kde lze:
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1)
2)

Vyhledat konkrétní objekt
Přiřazení k protipovodňovému opatření

zaškrtnutím políčka
spravovanému opatření

8.1.3.5

a následným klidknutím na

3)

Editovat

4)

Zobrazit nad mapovým podkladem

114

objekt

...

přiřadíme daný objekt k námi
,

...

Editace údajů PPO
Editovat údaje o protipovodňovém opatření
Pod touto záložkou můžeme upravovat základní údaje každého PPO stejně jako při přidávání nového
záznamu 162 . Všechny provedené změny musíme potvrdit kliknutím na tlačítko upravit záznam
umístěné na konci stránky.
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8.1.3.6

Financování protipovodňového opatření
Editovat údaje o financování protipovodňového opatření
Informace o financování PPO je možné zapisovat do jednoduché tabulky. Zakládání nového záznamu
o financování PPO nebo úpravy již existujících záznamů provádíme prostým zápisem do tabulky a
následným potvrzením zadaných údajů. Potvrzení se provede kliknutím na tlačítko Uložit změny
Pro vymazání celého záznamu klikněte na obrázek křížku
která se následně změní na
uložením změn kliknete na

8.1.3.7

umístěného na konci řádku záznamu,

. Pokud teď Uložíte změny, celý záznam se vymaže. Pokud před
, změní se opět na

a záznam se po uložení změn nevymaže

Odstranění PPO
Smazat údaje o protipovodňovém plánu
Smazáním údajů PPO se myslí odstranění kompletně celého záznamu protipovodňového
opatření z Editoru dat povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů PPO 172 . Záznam
smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné až na konci stránky pod všemi údaji
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8.2

Místa omezující odtokové poměry
Editujte obdobně jako evakuační místa

8.2.1

86

Editace míst omezujích odtokové poměry
Po kliknutí na ikonu
umístěnou na konci řádku každého ze záznamů 103 se nám zobrazí stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů konkrétních míst omezujících odtokové
poměry. Místa omezující odtokové poměry můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější informace
vycházející z povodňového plánu. K tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro
editaci těchto záznamů.
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8.2.1.1

Fotky a dokumenty
Fotky a dokumenty
Přídávání dokumentace k záznamu místa omezující odtokové poměry provádíme následovně:
1)
2)
3)

Vyberte soubor z vašeho lokálního disku
Určete typ, pořadí a popis přiložených dokumentů
Klikněte na tlačítko Uložit

Pro vymazání celého záznamu klikněte na obrázek křížku
která se následně změní na
uložením změn kliknete na
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umístěného na konci řádku záznamu,

. Pokud teď Uložíte změny, celý záznam se vymaže. Pokud před
, změní se opět na

a záznam se po uložení změn nevymaže
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Pro nahrání nového dokumentu můžete začít vyplňovat tabulku umístěnou přímo pod již založeným,
žlutě podbarveným záznamem. Všechny provedené změny opět ukládáme kliknutím na tlačítko
Uložit

8.2.1.2

Editovat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Editovat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Kliknutím na odkaz se nám zobrazí formulář obsahující základní údaje objektu. Údaje, které
potřebujeme aktualizovat nebo doplnit stačí přepsat do příslušných kolonek stejně jako u zakládání
nových míst omezující odtokové poměry 108 . Po dokončení editace nezapomeňte akci uložit
kliknutím na tlačítko Upravit záznam na konci formuláře.
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8.2.1.3

Smazat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Smazat údaje o místě omezujícím odtokové poměry
Smazáním záznamu se myslí odstranění kompletně celého záznamu z Editoru dat
povodňového plánu !!
Po kliknutí na tento odkaz se nám objeví editace všech základních údajů míst omezujících odtokové
poměry stejně tak, jak tomu je při editaci 103 nebo zakládání nových 108 míst omezujících odtokové
poměry. Záznam smažeme kliknutím na tlačítko Smazat záznam umístěné na konci stránky pod
všemi údaji.

8.2.2

Vykresleni objektu nad mapou
Místa omezující odtokové poměry si můžeme pouhým kliknutím na ikonu
nechat zobrazit nad
mapou. V internetovém prohlížeči map - JAVA se obejví žlutá šipka označující polohu obejktu.
Základními nástroji pro práci jsou přibližování, oddalování, měření souřadnic, vzdálenosti a mnoho
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další základních i pokročilých funkcí najdete v horizontálním i vertikálním menu. Podrobný popis
funkcí najdete v Digitálním povodňovém plánu ČR.
Internetový prohlížeč map - JAVA
Program slouží ke snadnému prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji.
Program pracuje formou klient-server - samotný zdroj map je umístěn na odděleném internetovém
serveru. Koncový uživatel přistupuje k tomuto serveru pomocí tzv. apletu vytvořeného v
programovacím jazyce Java. Tento aplet je možno spustit v běžném internetovém prohlížeči s
instalovaným modulem pro spouštění programů v jazyce Java - Runtime Environment - JRE.
Z hlediska uživatele se aplet tváří jako běžná grafická aplikace. Při prohlížení mapy je možno
provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, obecně měnit
měřítko zobrazení. Při každé takovéto změně, kdy je třeba zobrazit jinou část mapy, se obrázek
mapy v aktuálním zvětšení dynamicky stahuje po internetu ze serveru, na kterém jsou mapy
umístěny. Při velkém zatížení sítě nebo pomalém připojení může proto docházet k časovému
zpoždění mezi uživatelskou akcí (např. vybráním oblasti mapy, která se má zvětšit) a zobrazením
mapy v novém měřítku. Během stahování mapy se jako náhled zobrazuje mechanicky zvětšená část
základního obrázku mapy, případně předchozího zobrazeného výřezu mapy.
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8.2.3

Přidat nové místo omezující odtokové poměry
Přidat nový záznam
K založení nového záznamu slouží odkaz Přidat nový záznam umístěný v levém horním rohu okna.
Po vyplnění základních údajů potvrdíme tlačítkem Uložit záznam, čímž se nám vytvoří nový
záznam, který lze následně editovat 103 a doplňovat o další údaje vyplývající z povodňového plánu.
Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu, vyhledejte a
vyberte požadovaný záznam a nakonec klikněte na žlutou šipku vlevo. Ostatní položky lze vyplnit
ručně.

8.3

Místa častých ledových obtíží
Místa častých ledových obtíží

8.4

Ohrožené objekty
Ohrožené objekty
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9

Editor ZUZ
Aplikaci Záplavová území spustíte kliknutím na záložku editor ZUZ na hlavní stránce Editoru dat
povodňových plánů.
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9.1

VH Stanovení
Seznam VH Stanovení pro záplavová území zobrazíte kliknutím na záložku - VH Stanovení.

9.1.1

Vyhledávání a práce s filtry
Vyhledávání VH Stanovení je možné podle: Správního celku, vodoprávního úřadu, stavu
VHS, stavu území, čísla jednacího, spisové značky, data a účinnosti stanovení a názvu
vodního toku nebo podle územní působnosti vodoprávního úřadu. Veškeré filtry lze
libovolně kombinovat
1. Územní působnost vodoprávního úřadu
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2. Vodoprávní úřad záplavového území

3. stav VHS
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4. Datum stanovení a účinnosti stanovení
(ve tvaru dd.mm.rrrr) - po kliknutí do pole příslušného pole se otevře dialogové okno s přehledným
kalendářem pro výběr konkrétního data. Pro pouhý zápis data dialogové okno zavřete a starou
hodnotu data přepište ručně.

5. Vodní tok IDVT / DIBAVOD / Název
Univerzální nástroj pro vyhledávání toku. Příslušný tok lze hledat podle identifikátoru vodního toku
IDVT (CEVT-MZE), identifikátor DIBAVODu a nebo názvu toku.

9.1.2

Detail záznamu
Záznamy VH stanovení mají na pravém konci řádky ikonu
. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte
podrobné informace o VH stanovení záplavového území. Originál připojeného dokument ve formátu
PDF VH stanovení je možné otevřít kliknutím na odkaz čísla jednací
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9.1.3

Založení VH stanovení
Nové VH Stanovení založte kliknutím na Přidat nový záznam a vyplňte. Kolonky s ikonou
a
Stav VHS se dají editovat pouze výběrem z číselníku 288 . Klikněte na ikonu a po té na žlutou šipku
vlevo, takto zvolíte příslušný Kraj - Obec (ORP) - Obec. Ostatní položky lze vyplnit ručně. Po
vyplnění formuláře Uložte záznam
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9.1.4

Editace VH stanovení
Nejprve vyhledejte VH Stanovení 182 . Každé VH Stanovení má na svém řádku ikonu
VH
stanovení. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se detailní výpis. Kliknutím na Editovat údaje o VH
stanovení zobrazíte vyplněný formulář viz. Založení VH Stanovení 186 . Zde je možné údaje editovat,
doplňovat i mazat. Po zadání změn klikněte na Upravit záznam
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9.1.4.1

Dokumenty
Kliknutím na Dokumenty v detailním výpisu 187 VH stanovení zobrazíte formulář, ve kterém je možné
otevřít či stáhnout již připojené dokumenty - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít dokument - nebo
přidat nový dokument. Nový dokument lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní
části formuláře. Dokumenty přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn klikněte na Uložit
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9.1.4.2

Data
Kliknutím na Data v detailním výpisu 187 VH stanovení zobrazíte formulář, ve kterém je možné otevřít
či stáhnout již připojené data - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít data - nebo přidat nový datový
soubor. Nový soubor lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní části formuláře. Po
zadání změn klikněte na Uložit

9.1.4.3

Fotografie
Kliknutím na Fotografie v detailním výpisu 187 VH stanovení zobrazíte formulář, ve kterém je možné
otevřít či stáhnout již připojenou fotodokumentaci - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít dokument nebo přidat nové fotografie. Nové fotografie lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní
části formuláře. Fotografie přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn klikněte na Uložit
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9.1.5

ZÚ k VH stanoveni
Nejprve vyhledejte VH Stanovení 182 . Každé VH Stanovení má na svém řádku ikonu
VH
stanovení. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se detailní výpis. Kliknutím na Záplavová území k VH
stanovení zobrazíte Záplavová území, která jsou již připojena k VH stanovení a nebo můžete přidat
Záplavové území k tomuto VH stanovení kliknutím na Přidat nový záznam. Vyplňte formulář
Informace o záplavovém území a Uložte záznam

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

191

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

9.1.6

Smazání VH stanovení
Lze smazat pouze VH stanovení, ke kterému nejsou připojena žádná záplavová území. Nejprve
vyhledejte VH stanovení 182 . Každé VH stanovení má ve svém výpisu tabulku s připojeným
záplavovým územím. Každé záplavové území má na svém řádku odkaz na vyplněný formulář. Pokud
chcete toto záplavové území z VH stanovení opravdu odstranit klikněte na Smazat záplavové
území viz. Smazání záplavového území 211 . VH stanovení bez záplavového území již lze smazat
kliknutím na Smazat záznam ve formuláři VH stanovení.
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9.1.7

Číselníky
Zde máte možnost upravovat již vytvořené položky (přímo v řádcích) nebo je odstranit křížkem.
Stav VH stanovení;
Vodoprávní úřady;
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n-letost;
Měřítko mapy;
Zpracovatel dokumentace záplavového území;
Správce vodního toku v záplavovém území;
Správce vodního toku v záplavovém území (závod / pobočka);
Zdroj dat
Jestliže potřebujete založit novou položku, vepište ji do dolního prázdného řádku a uložte. Vždy
preferujte výběr z možností, které jsou již k dispozici, před zakládáním nových.

Vyplňování tabulky
1. Akronym – Číselná zkratka, zvolte číslo, které se mezi ostatními akronymy nevyskytuje. V
případě, že byste zvolili již použité číslo, aplikace vás na to upozorní.
2. Popis – Slovní vyjádření.
3. Pořadí – Určete pořadí. Jednotlivé položky číselníků jsou řazeny podle hierarchie.
Kliknutím na tlačítko Uložte změny založíte novou položku v příslušném číselníku.
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9.2

Záplavová území
Seznam Záplavových území zobrazíte kliknutím na záložku - Záplavová území. Originál připojený
dokument ve formátu PDF Záplavového území je možné zobrazit kliknutím na odkaz ID záplavového
území.
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9.2.1

Vyhledávání a práce s filtry
Vyhledávání Záplavového území je možné podle id. území, id. záplavového území, stavu, vodního toku
(IDVT / DIBAVOD / Název), data zpracování grafiky, id. obce, názvu obce, katastru či povodí.

9.2.2

Detail záznamu
Mapa záplavového území
Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se mapa záplavového území nad mapou digitálního povodňového
plánu ČR.
KÚ

Mapa dotčených katastrálních území

HLGP Mapa dotčených hydrologických povodí
Kliknutím na ikonu
Záplavové území se zobrazí detailní výpis vybraného záplavového území.
Součástí tohoto výpisu je i mapa s liniovým vyznačením úseku záplavového území. Pokud se jedná o
nově zadané záplavové území, ke kterému ještě není zpracována liniová vrstva, je tento úsek
záplavového území zobrazen bodově dle staničení na toku. Liniová vrstva je aktualizována v dPP ČR
minimálně jedenkrát za čtvrtletí.
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9.2.3

Editace záplavového území
Nejprve vyhledejte Záplavové území 196 . Každé Záplavové území má na svém řádku ikonu
Záplavové území. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se detailní výpis. Kliknutím na Editovat údaje o
záplavovém území zobrazíte vyplněný formulář. Zde je možné údaje editovat, doplňovat nové údaje
i mazat. Po zadání změn klikněte na Upravit záznam.Ke každému záplavovému území je možné
připojit dokumenty 200 , data 202 a fotografie 201 . Vazby záplavového území s hydrologickým povodím
(HLGP) a katastrálním územím je možné nastavit
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9.2.3.1

Dokumenty
Kliknutím na Dokumenty v detailním výpisu 198 záplavového území zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojené dokumenty - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít dokument nebo přidat nový dokument. Nový dokument lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v
dolní části formuláře. Dokumenty přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn klikněte na
Uložit
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9.2.3.2

Fotografie
Kliknutím na Fotografie v detailním výpisu 198 záplavového území zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojenou fotodokumentaci - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít
dokument - nebo přidat nové fotografie. Nové fotografie lze přidat z lokálního disku kliknutím na
Procházet v dolní části formuláře. Fotografie přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn
klikněte na Uložit
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9.2.3.3

Data
Kliknutím na Data v detailním výpisu 198 záplavového území zobrazíte formulář, ve kterém je možné
otevřít či stáhnout již připojené data - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít data - nebo přidat nový
datový soubor. Nový soubor lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní části
formuláře. Po zadání změn klikněte na Uložit

9.2.3.4

Nastavení vazeb ZÚ s HLGP (WebMap)
Pro každé záplavové území lze nastavit vazby s hydrologickými povodími (HLGP). Kliknutím na
Nastavení vazeb záplavového území s HLGP (Webmap) se zobrazí seznam hydrologických
povodí, protínajících osu toku dotčeného záplavové území. Provedení vazby všech povodí a ZÚ
potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit vazby. Osa toku záplavového území však nemusí protínat
některé z dotčených povodí, proto se ve výpisu nemusí zobrazit. Pokud se tak stane, je nutné
nastavit vazbu se ZÚ ručně. To provedete v následující stránce z menu: Editace vazeb ZÚ s
HLGP 205 .
Prosím pozor, kliknutím na tlačítko Uložit vazby budou opětovně připojena území z výpisu, veškerá
ostatní data (například i z ručního zadání) budou ale odpojena.
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9.2.3.5

Editace vazeb ZÚ s HLGP
Editace vazeb ZÚ s HLGP slouží k ručnímu přiřazení hydrologického povodí (HLGP) k dotčenému
záplavovému území, které nebylo možné identifikovat pomocí automatizovaného nastavení vazeb 202 .
Pro přiřazení záznamu označte v zaškrtávacím poli dotčené povodí a potvrďte volbu tlačítkem Uložit
umístěného na konci stránky pod tabulkou.
Záznamy v souhrnné tabulce jsou hydrologické povodí, které lze pomocí vyhledávacích nástrojů
jednoduše filtrovat. Tučné zvýraznění označuje ta povodí, kde byla vazba vytvořena pomocí
automatického nastavení vazeb 202 (platí pouze pro nově zadané záznamy v registru).
Požadovaný filtr se projeví až po kliknutí na tlačítko Vyhledat . Všechny následující filtry je možné
mezi sebou libovolně kombinovat.
1. Povodí III. řádu
Vyberte konkrétní hydrologické povodí III. řádu z předdefinovaného číselníku. Po zadání této
omezující podmínky zůstanou v souhrnném výpisu pouze povodí této podmnožiny.

2. ID povodí IV. řádu
Do pole je možné zapsat libovolnou část unikátního ID povodí. Ve výpisu povodí pak zůstanou pouze
ta povodí, jejichž část ID odpovídá vašemu zadání.
Přík lad zadání: "4-02" ; "2-02-01" ; apod.

3. Pouze dotčená území
Výběr zobrazí výpis již připojených povodí dotčeného záplavového území.
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9.2.3.6

Nastavení vazeb ZÚ s KÚ (WebMap)
Pro dotčená záplavové území lze nastavit vazbu s katastrálními územími (KÚ). Kliknutím na
Nastavení vazeb záplavového území s katastrálními územími (Webmap) se zobrazí seznam
katastrálních území, protínajících osu toku dotčeného záplavové území. Provedení vazby všech
území a ZÚ potvrdíte kliknutím na tlačítko : Uložit vazby . Osa toku záplavového území však
nemusí protínat některé z dotčených katastrů, proto se ve výpisu nemusí zobrazit. Pokud se tak
stane, je nutné nastavit vazbu se ZÚ ručně. To provedete na následující stránce z menu: Editace
vazeb ZÚ s KÚ 209
Prosím pozor, kliknutím na tlačítko Uložit vazby budou opětovně připojena území z výpisu, veškerá
ostatní data (například i z ručního zadání) budou ale odpojena.

206
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9.2.3.7

Editace vazeb ZÚ s KÚ
Editace vazeb ZÚ s KÚ slouží k ručnímu přiřazení katastrálních území (KÚ) k dotčenému
záplavovému území, které nebylo možné identifikovat pomocí automatizovaného nastavení vazeb 206 .
Pro přiřazení záznamu označte v zaškrtávacím poli dotčené území a potvrďte volbu tlačítkem Uložit
umístěného na konci stránky pod tabulkou.
Záznamy v souhrnné tabulce jsou katastry území, které lze pomocí vyhledávacích nástrojů
jednoduše filtrovat. Tučné zvýraznění označuje ta území, kde byla vazba vytvořena pomocí
automatického nastavení vazeb 206 (platí pouze pro nově zadané záznamy v registru).
Požadovaný filtr se projeví až po kliknutí na tlačítko Vyhledat . Všechny následující filtry je možné
mezi sebou libovolně kombinovat:
1. Dotčené správní celky v záplavovém území
Volba umožňuje filtrovat výpis katastrálních území dle dotčených správních celků v záplavovém
území.

2. Katastr ( Id. / Název )
Možnost vyhledání katastru dle specifického Názvu či jedinečného ID. V rámci jednoho vyhledávání
můžete zapsat i více katastrů najednou. Dodržujte však definovaný způsob zápisu.
V případě použití dalších dvou filtrů: "Dotčená katastrální území" a "Katastrální území na území
dotčených obcí", se filtry vzájemně kombinují (nejedná se o vylučující podmínky)
Přík lad něk olik anásobného zápisu: "Veleslavín,Hostivice,Beroun"
V případě chybně provedeného zápisu či neznámého k atastru, budete o nastalé situaci informováni
v informačním panelu:

3. Obec ( Id. / Název )
Možnost výpisu katastrů ve specifikované obci - zapište Název či jedinečné ID obce. V rámci jednoho
vyhledávání můžete hledat i ve více obcích najednou. Dodržujte však definovaný způsob zápisu.
V případě použití dalších dvou filtrů: "Dotčená katastrální území" a "Katastrální území na území
dotčených obcí", se filtry vzájemně kombinují (nejedná se o vylučující podmínky)
Přík lad něk olik anásobného zápisu: "Veleslavín,Hostivice,Beroun"
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V případě chybně provedeného zápisu či neznámého k atastru, budete o nastalé situaci informováni
v informačním panelu:

St
4. Dotčená katastrální území
Výběr zobrazí výpis již připojených katastrálních území dotčeného záplavového území.

5. Katastrální území na území dotčených obcí
Existují-li další katastrální území na území dotčených obcí, stanou se pak součástí souhrnného
výpisu katastrů

9.2.4

Související záplavová území
V detailním výpisu záplavového území 196 klikněte na Související záplavová území, takto
zobrazíte všechna související záplavová území k danému záplavovému území. V poli souvislost
vyberte z číselníku vzájemnou souvislost dle nabídky: nesouvisí; mění; upřesňuje/opravuje;
ruší/nahrazuje. Automaticky je předvyplněna možnost nesouvisí. Souvislost vyplňujte v závislosti na
časové posloupnosti VH stanovení a konkrétním vztahu daným textem dokumentu VH stanovení k
souvisejícímu záplavovému území. Po zadání změn klikněte na Uložit. Mezi všemi souvisejícími
záplavovými územími lze plynule přecházet přes odkazy Id. území.
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9.2.5

Smazání záplavového území
Nejprve vyhledejte záplavové území 196 . Každé záplavové území má na svém řádku řádku ikonu
Záplavové území, odkaz na detailní výpis. Klikněte na Smazat záplavové území, zobrazí se
vyplněný formulář. Pokud chcete toto záplavové území opravdu odstranit klikněte na Smazat
záznam.
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9.2.6

Číselníky
Zde máte možnost upravovat již vytvořené položky (přímo v řádcích) nebo je odstranit křížkem.
Stanovení aktivní zóny;
Stav záplavového území;
n-letost;
Měřítko mapy;
Zpracovatel dokumentace záplavového území;
Správce vodního toku v záplavovém území;
Správce vodního toku v záplavovém území (závod / pobočka);
Zdroj dat
Jestliže potřebujete založit novou položku, vepište ji do dolního prázdného řádku a uložte. Vždy
preferujte výběr z možností, které jsou již k dispozici, před zakládáním nových.

Vyplňování tabulky
1. Akronym – Číselná zkratka, zvolte číslo, které se mezi ostatními akronymy nevyskytuje. V
případě, že byste zvolili již použité číslo, aplikace vás na to upozorní.
2. Popis – Slovní vyjádření.
3. Pořadí – Určete pořadí funkce v povodňové komisi. Jednotlivé položky číselníků jsou řazeny
podle hierarchie.
Kliknutím na tlačítko Uložte změny založíte novou položku v příslušném číselníku.
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9.3

Povodňové epizody
Seznam Povodňových epizod zobrazíte kliknutím na záložku - Povodňové epizody.

9.3.1

Vyhledávání
Vyhledávání Povodňové epizody je možné podle názvu epizody, počátku epizody v období a vodního
toku. Každá povodňová epizoda má na svém řádku ikonu
Povodňová epizoda. Po kliknutí na
tuto ikonu se zobrazí detailní výpis vybrané povodňové epizody.

214
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9.3.2

Založení povodňové epizody
Novou povodňovou epizodu založte kliknutím na Přidat nový záznam a vyplňte. Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku 284 jako je tomu například u zakládání nové kategorie
subjektu. Klikněte na ikonu a po té na žlutou šipku vlevo, takto zvolíte příslušný Kraj - Obec (ORP) Obec. Ostatní položky lze vyplnit ručně. Po vyplnění formuláře Uložte záznam
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9.3.3

Editace povodňové epizody
Nejprve vyhledejte Povodňovou epizodu 214 . Každá povodňová epizoda má na svém řádku ikonu
Povodňová epizoda. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se detailní výpis. Kliknutím na Editovat
údaje o povodňové epizodě zobrazíte vyplněný formulář viz. Založení Povodňové epizody 215 . Zde
je možné údaje editovat, doplňovat i mazat. Po zadání změn klikněte na Upravit záznam.Ke každé
povodňové epizodě je možné připojit dokumentaci 217 ,data 218 a fotografie 219 .
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9.3.3.1

Dokumenty
Kliknutím na Dokumenty v detailním výpisu 198 povodňové epizody zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojené dokumenty - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít dokument nebo přidat nový dokument. Nový dokument lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v
dolní části formuláře. Dokumenty přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn klikněte na
Uložit
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9.3.3.2

Data
Kliknutím na Data v detailním výpisu 198 povodňové epizody území zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojené data - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít data - nebo přidat
nový datový soubor. Nový soubor lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní části
formuláře. Po zadání změn klikněte na Uložit
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9.3.3.3

Fotografie
Kliknutím na Fotografie v detailním výpisu 198 povodňové epizody zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojenou fotodokumentaci - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít
dokument - nebo přidat nové fotografie. Nové fotografie lze přidat z lokálního disku kliknutím na
Procházet v dolní části formuláře. Fotografie přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn
klikněte na Uložit

9.4

Povodňové značky
Povodňové značky historických povodní jsou zpřístupněny ve webové aplikaci přístupná jednotlivým
autorizovaným uživatelům přes internet a je začleněna do systému aplikací tvořících POVIS. V
těchto aplikacích je možné značky zobrazit nad mapou, či vyhledávat podle dostupných parametrů.
Zároveň aplikace povodňové značky slouží jako editor nově zaměřených značek s rozšířenými
možnostmi ukládaných dat, včetně fotodokumentace či grafických příloh. Aplikaci je možné (přes
heslo) otevřít ostatním uživatelům na úrovni obec, obec s rozšířenou působností, kraj.
Základem aplikace pro evidenci a správu povodňových značek je datový model DPP. Datový model,
respektive jeho aplikační rozhraní, umožňuje jednotné přihlášení oprávněných uživatelů do všech
aplikací DPP se zachováním specifické struktury oprávnění pro jednotlivé aplikace. Datový model
DPP dále disponuje plnou podporou auditu prováděných DML operací, je tedy možné dohledat
provedené změny (s vazbou na přihlášenou osobu) a případně tyto změny odvolat. Aplikace pro
evidenci a správu povodňových značek podporuje selektivní přístup k informacím a především ke
správě záznamů o povodňových značkách a povodňových epizodách, který vychází z definovaných
oprávnění jednotlivých uživatelů. Oprávnění jsou definována jednak globálními právy ke správě a
editaci jednotlivých typů objektů, jednak na základě správní struktury území. Aplikace tak umožní
například pro oprávněné uživatele z ORP spravovat a editovat záznamy o povodňových značkách jen
na území ORP (stejný princip je uplatněn pro kraj, ORP i obec). V rámci aplikace pro evidenci a
správu povodňových značek je zároveň realizována evidence povodňových epizod, která slouží pro
snazší vyhledávání historických povodňových značek. Vlastní evidence povodňových značek
umožňuje ukládat základní popisné údaje o jejich vzniku (datum povodně, datum zaznamenání a
vyznačení, datum zaměření, vazba na říční síť 1:10000/1:50000, personální údaje, ...),
fotodokumentaci, dokumentaci k jejich lokalizaci (mapa, situace) a zaměření (geodetický náčrt,
situace a zaměření). K jednotlivým značkám aplikace dále umožňuje uložit předpokládané či
stanovené hydraulické charakteristiky a charakteristické křivky příslušného profilu. Náhledy a exporty
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informací o jednotlivých značkách, jakož i povodňových epizodách, aplikace poskytuje ve formě
webových stránek a exportů do PDF. Struktura poskytovaných informací rovněž odpovídá
nastaveným oprávněním (obecný internetový uživatel tak například uvidí jen základní informace k
povodňové značce a její fotodokumentaci).
Seznam Povodňových značek zobrazíte kliknutím na záložku - Povodňové značky.

9.4.1

Vyhledávání
Vyhledávání Povodňové značky je možné podle Id. značky, vodního toku, místa a kulminace v
období. Každá povodňová značka má na svém řádku ikonu
Povodňová značka. Po kliknutí na
tuto ikonu se zobrazí detailní výpis vybrané povodňové značky.
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9.4.2

Evidenční list povodňové značky

9.4.3

Založení povodňové značky
Novou povodňovou značku založte kliknutím na Přidat nový záznam a vyplňte. Kolonky s ikonou
se dají editovat pouze výběrem z číselníku

222
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subjektu. Klikněte na ikonu a po té na žlutou šipku vlevo, takto zvolíte příslušný Kraj - Obec (ORP) Obec. Ostatní položky lze vyplnit ručně. Po vyplnění formuláře Uložte záznam

9.4.4

Editace povodňové značky
Nejprve vyhledejte Povodňovou značku 220 . Každá povodňová značka má na svém řádku ikonu
Povodňová značka. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se detailní výpis. Kliknutím na Editovat údaje
o povodňové značce zobrazíte vyplněný formulář viz. Založení Povodňové značky 222 . Zde je
možné údaje editovat, doplňovat i mazat. Po zadání změn klikněte na Upravit záznam.Ke každé
povodňové epizodě je možné připojit dokumentaci 224 , data 225 , fotografie 225 a situaci - geodetický
náčrt 226 .
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9.4.4.1

Dokumenty
Kliknutím na Dokumenty v detailním výpisu 198 povodňové značky zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojené dokumenty - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít dokument nebo přidat nový dokument. Nový dokument lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v
dolní části formuláře. Dokumenty přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn klikněte na
Uložit

224

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Editor ZUZ

9.4.4.2

Data
Kliknutím na Data v detailním výpisu 198 povodňové značky území zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojené data - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít data - nebo přidat
nový datový soubor. Nový soubor lze přidat z lokálního disku kliknutím na Procházet v dolní části
formuláře. Po zadání změn klikněte na Uložit

9.4.4.3

Fotografie
Kliknutím na Fotografie v detailním výpisu 198 povodňové značky zobrazíte formulář, ve kterém je
možné otevřít či stáhnout již připojenou fotodokumentaci - kliknutím na odkaz stáhnout/otevřít
dokument - nebo přidat nové fotografie. Nové fotografie lze přidat z lokálního disku kliknutím na
Procházet v dolní části formuláře. Fotografie přidávejte zejména ve formátu PDF. Po zadání změn
klikněte na Uložit
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9.4.4.4

Situace - geodetický náčrt
Kliknutím na Situace - geodetický náčrt v detailním výpisu 198 povodňové značky zobrazíte
formulář, ve kterém je možné otevřít či stáhnout již připojenou dokumentaci - kliknutím na odkaz
stáhnout/otevřít dokument - nebo přidat novousituaci. Nové fotografie lze přidat z lokálního disku
kliknutím na Procházet v dolní části formuláře. Situaci přidávejte zejména ve formátu PDF. Po
zadání změn klikněte na Uložit

9.4.5

Smazání povodňové značky
Nejprve vyhledejte povodňovou značku

220

. Každá povodňová značka má na svém řádku řádku ikonu

Povodňová značka, odkaz na detailní výpis. Klikněte na Smazat povodňovou značku,
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zobrazí se vyplněný formulář. Pokud chcete tuto povodňovou značku opravdu odstranit klikněte na
Smazat záznam.
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10

Editor VIS & LVS
Samostatný modulu Editoru dat povodňového plánu: Editor VIS & LVS. Modul slouží pro správu
projektů: Varovné informační systémy 234 (VIS) a Lokální výstražné systémy 269 (LVS).

Uživatelé se v modulu primárně orientují podle aktuálně spuštěného tématu, kterým je buď VIS 234 a
nebo LVS 269 . Informace o aktuálně spuštěném tématu se nachází v horizontálním menu, kde
můžete mezi jednotlivými moduly přepínat. Zřejmým indikátorem aktuálně spuštěného tématu je
znak

10.1

/

v levém horním rohu vašeho prohlížeče.

Filtrování a hledání záznamů
Vertikální menu, na levé straně obrazovky, umožňuje filtrování záznamů tabulky na základě
zvoleného správního celku. V případě, že chcete zvolit filtr pouze pro celý kraj, klikněte na textový
odkaz příslušného kraje. V případě požadavku na filtrování dle ORP, klikněte na tlačítko "+" vedle
názvu kraje, tím se otevře výpis všech příslušných ORP. Kliknutím na příslušnou ORP aktivujete filtr.
Druhou možností hledání záznamu podle správního celku použití vyhledávacího panelu umístěného
nad výpisem záznamů. Do pole "Správní celek" napište přesný název kraje, ORP nebo obce a
stiskněte tlačítko Filtrovat.
Pokud potřebujete filtrovat záznamy podle čísla výzvy, názvu nebo ID projektu, využijte k tomu
vyhledávací panel umístěný přímo nad výpisem jednotlivých záznamů. Pro správnou funkci nástroje je
nutné, po každé změně parametrů filtru, stisknout tlačítko Filtrovat.
Další možností jak filtrovat zobrazovaná data je pomocí skupin projektů. Pokud víte, že je hledaný
projekt zařazen do skupiny projektu, vyhledejte název skupiny v rolovacím menu a kliknutím potvrďte
volbu. Ve výpisu tabulky se vám objeví už jen ty projekty, které patří do zvolené skupiny. Nastavení
skupin projektů najdete ve Správě systému 269 .

228

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Editor VIS & LVS

10.2

Založení nového projektu
K založení nového projektu může uživatel využít dvou způsobů. První,
jednodužší způsob vyžaduje znát základní informace o umístění
příslušného správního celku, pro který se zakládá projekt (např.:
Středočeský kraj - ORP Mladá Boleslav - Sojovice). Pokud informace
neznáme, je výhodnější použít druhou variantu:
1. VARIANTA
V případě, že znáte územní příslušnost subjektu, v kterém bude založen nový projekt, použijte
vertikální menu v levé části obrazovky. V hierarchii správních celků otevřete příslušný kraj / ORP ve
kterém se nachází hledaný subjekt. Následně klikněte na odkaz "
Založit projekt", tím se v pravé
části obrazovky otevře tabulka správců zakládaného projektu. Vyhledejte vámi požadovaný subjekt a
klikněte na tlačítko šipky
, které potvrzuje volbu správního celku. Posledním krokem je vyplnění
formuláře 234 a jeho uložení tlačítkem "Odeslat".
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2. VARIANTA
Druhý způsob založení projektu je vhodný ve chvíli, kdy si nejste jistí územní příslušností ORP,
obce, městské části nebo katastru. Založení nového projektu se provede stisknutím tlačítka "
Založit projekt" v záložce "Projekty". V prvním bodě zakládání projektu je nutné definovat správce
projektu. Pokud se jedná o samotný krajský úřad, stisknutím tlačítka šipky
potvrzujeme správní
celek a lze přistoupit k vyplňování základních údajů projektu. Pokud se jedná o projekt zpracovávaný
v rámci ORP, obce, městské části a nebo katastru, musíme vyhledat příslušný subjekt pod odkazem
" Vyhledat správní celek"
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V tabulce správních celků hledám podle příslušnosti hledaného celku. Mohu vyhledávat podle:
Kraje,
ORP,
obce,
městské části a nebo
katastru. Kliknutím na příslušnou kategorii
se souhrnná tabulku modifikuje a vypíše se nový sloupec s požadovanými záznamy, mezi kterými
hledáme dál.
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Nejjednodušším způsobem, jak najít subjekt, je vepsání názvu subjektu do příslušného pole tabulky
a kliknutím na odkaz Filtrovat. Po správném zadání nám zůstane vyselektován ideálně jediný,
správný záznam. Pro volbu správního celku klikněte na informační tlačítko
v řádku záznamu.

Ve výpisu opět najděte příslušný subjekt a definitivně potvrďte tlačítkem šipky
umístěného
napravo od svého názvu. Posledním krokem je vyplnění formuláře 234 a jeho uložení tlačítkem
"Odeslat".
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10.2.1 Formulář nového projektu

10.3

234

Evidence projektů VIS
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10.3.1 Projekty
Pod záložkou "Projekty" se schovávají všechny projekty VIS/LVS, které doposud byly založeny.
Pomocí levého vertikálního menu je možné výpis záznamů omezit. Nad tabulkovým výpisem
evidovaných projektů můžete zaregistrovat odkazy: Mapa 254 , Vyhledat správní celek 259 , Založit
projekt 260 - každý z těchto prokliků je vysvětlen v samostatné kapitole.
Každý projekt je možné:
Správa projektu

236

Po kliknutí se objeví souhrnný výpis zvoleného projektu. Tento výpis obsahuje klíčová data
projektu zadaná při založení projeku, navíc je výpis doplněn o přiřazené objekty projektu, které
je možné v rámci otevřeného projektu upravovat (vysílací stanoviště 243 , koncové prvky 263 ,
subjekty 265 , vodní toky 266 a správní celky 267 )
Základní údaje projektu

253

Editace klíčových údajů projektu, které byly zapsány při zakládání nového projektu
Smazat projekt 254
uživatelská práva)

234

(pokuk nemáte volbu smazání projektu k dispozici, nemáte dostatečná

10.3.1.1 Práce s projekty
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10.3.1.1.1 Správa projektu

Kliknutím na ikonu informace
se zobrazí evidenční list projektu. Výpis dat tvoří primární data
projektové dokumentace, která byla zadána při založení projektu. Další část výpisu je tvořena
informacemi o vysílacích stanovištích, jednotlivými prvky systému, skupinamy prvků systému,
správními celky, subjekty a úseky vodních toků projektu. Tato sedkundární data se v ePP evidují
převážně v rámci tohoto modulu - viz jednotlivé odkazy níže.
Mapa

238

Evidence projektů VIS
Vysílací stanoviště
Koncové prvky

... prolink o krok zpět do přehledu projektů

235

VIS

243

244

Skupiny prvků systému

248

Správní celky v projektu

249

Seznam subjektů projektu

251

Úseky vodních toků projektu

252

Projekt
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Financování projektu

Vysílací stanoviště

Prvky systému
Územní pokrytí

Subjekty
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Mapa

Legenda zobrazuje vektorové a rastrové vrstvy, které jsou v mapě použité.
Po načtení mapové aplikace se legenda načte ve stavu, který pro ni nadefinoval tvůrce aplikace. Stav
checkboxů v legendě odpovídá stavu mapy. Aktivní checkbox značí, že vrstva je v mapě viditelná.
Tímto způsobem v mapě jednoduše zapínáte nebo vypínáte tematické vrstvy. To, jestli je větev
legendy otevřená, či zavřená se stavem mapy nesouvisí. Umožňuje pouze pracovat s legendou v
kompaktní podobě. Některé vrstvy mohou být vzájemně provázané - zapnutím jedné vypnete jinou.
Některým vrstvám lze měnit průsvitnost. K tomu je určený ovládací prvek
tzv. slider, který
umožňuje její plynulou regulaci. Je dostupný jak v legendě, tak v ovladači podkladových map, jehož
fungováníje popsáno níže.

TIP: Pokud pracujete s mapou na dotykovém zařízení, podporuje všechna běžně používaná
gesta.
Zmenšit nebo zvětšit měřítko mapy je možné několika způsoby, buď pomocí ovladačů nad mapou
, nebo pomocí kolečka myši. Další způsob umožňuje přesné vymezení zájmového území
pomocí tažení myši při současném stisknutí tlačítka shift.
Posun v mapě provádíte tažením myší = stisknete levé tlačítko myši a táhnete mapou, kam
potřebujete.
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Tlačítka
umožňují na vybraný objekt / vybrané objekty v tabulce mapy zazoomovat
popř. pouze přecentrovat.
Nad mapou je umístěno pole, které umožní zapsat hledaný řetězec. Ten je mapovým serverem
vyhledávaný v atributech všech vrstev, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání. Výsledky
dotazu jsou následně dostupné v panelu výsledků pod mapou. Panel výsledků zobrazí pro každou
vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl
hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky.
Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků. Řádky tabulky jsou aktivní a
provázané s mapou. Všechny nalezené objekty jsou v mapě podbarveny a kliknutí na řádek lze daný
objekt v mapě ještě více zvýraznit.
Šipénka před řádkem v tabulce otevírá detailní informace o daném záznamu tabulky, jejichž výpis
vypadá, jako výpis o jednom objektu. Tlačítkem
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se vracíte k tabulkovému výpisu.
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Výběr mapy ze seznamu zavolá vybranou mapu ve stejném měřítku a vycentrovanou tak, jako
byla původně prohlížená mapa. Tak lze rychle prozkoumat v kontextu různých sledovaných jevů a
ukazatelů.
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Ukazuje aktuální výřez mapy v kontextu celého kraje popř. celé ČR. Mapu lze posouvat i pomocí
přehledky - tažením za vyznačený obdélník.

Průsvitný obdélník, který se objevuje nad mapou, znázorňuje oblast mapy, která bude
vytištěna. Obdélníkem lze pomocí myši posouvat tak, aby výřez přesně odpovídal
požadavkům na tiskový výstup. Obdélník znázorňuje realisticky oblast tištěné mapy s
ohledem na rozložení tiskového výstupu na papíře.Nejde o rozměr papíru, ale o rozměr mapy
na zvoleném papíře.
Pro tiskový výstup lze využít různé rozměry papíru. Čím větší papír zvolíte, tím déle tisk potrvá.
Tisknout lze do pdf a png. Připravený soubor se po vytištění nabídne ke stažení. Tisknout přímo na
tiskárnu není možné. Spolu s obrázkem výřezu mapy lze tisknout i legendu, název mapy (lze změnit
jeho defaultní hodnotu), K tisku lze připojit i komentář. Pro tiskový výstup je možné nastavit i přesné
měřítko. Pokud to uděláte, mapový výřez se zadanému měřítku přizpůsobí a projeví se to i na
rozměru obdélníku nad mapou.
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Jak se po vytištění požadovaného výstupu zbavit obdélníku vymezujícího oblast tisku v
mapě? Pomocí tmavší části lišty nad tiskovým dialogem panel zavřete a vymezující obdélník
nad mapou zmizí.
Hranice mezi jednotlivými panely mapové aplikace
nejsou pevně ukotvené. Je možné s
nimi buď plynule pohybovat a měnit rozměry panelů věnovaných mapě / legendě / výsledkům / tisku
/ ...., nebo jednotlivé panely aplikace zcela "zavřít". K tomu slouží dvě různé části oddělovacích
lišt. Kliknutí na tmavší střed zavře nebo otevře příslušný rámec. Uchopení a tažení za šedivou část
rámce umožňuje plynulou změnu rozměru.
Některé panely aplikace se objeví právě po realizaci nějaké určité akce. Např. výsledek fultextového
dotazu otevírá rámec určený pro umístění výpisu výsledků. (A to i když je výsledkem dotazu
prázdný).
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Tento nástroj Vám umopžňuje vidět současně několik poloprůhledných mapových podkladů,
např. Základní mapu podkreslenou leteckými snímky.
Umožňuje nastavit viditelnost / neviditelnost jednotlivých podkladových rastrových map a jejich
průsvitnost. Ovladač Vám umožňuje vypnout všechny podkladové mapy nebo zapnout libovolný
počet podkladových map. Aktuálně viditelná mapa je v ovladači orámovaná červeně. Posuvníkem pod
názvem mapy lze nastavit její průsvitnost.

Vysílací stanoviště

V rámci realizace projektu se většinou instaluje jen několik vysílacích stanovišť, zásvislé na velikosti
správního celku. Pokud již byl vysílač zaevidován do systému, zobrazí se příslušný záznam v
tabulce, který je možné pomocí tlačítek:

prohlédnout detail záznamu,

editovat záznam,

smazat záznam.
· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty zpracovávaného projektu:
Koncové prvky 244 ,
Skupiny koncových prvků 248 ,
Správní celky v projektu 249 ,
Seznam
251
252
subjektů projektu
,
Úseky vodních toků v projektu
· Pro založení nového vysílacího stanoviště, klikněte na příslušný odkaz

Založit vysílací

stanoviště, vyplňte formulář a potvrďte stisknutím tlačítka
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Koncové prvky

Množství koncových prvků projektu je velice variabilní v závislosti na velikosti a členitosti krajiny
správního celku. Je-li koncový prvek zaevidován do systému a přiřazen k projektu, zobrazí se
příslušný záznam v této tabulce. Takový záznam je dále možné pomocí tlačítek:
prohlédnout
detail záznamu,

editovat záznam,

smazat záznam.

· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty aktuálního projektu:
Vysílací
stanoviště 243 ,
Skupiny koncových prvků 248 ,
Správní celky v projektu 249 ,
Seznam
subjektů projektu 251 ,
Úseky vodních toků v projektu 252
Koncové prvky místních informačních systémů 245 - prolink uživatele nasměruje do
evidence všech prvků místního informačního systému. V tomto prostředí je možná i kompletní
správa evidovaných prvků (zakládání nových prvků, úprava a mazání stávajících)
Přidat prvek do projektu
evidence prvků

246

- přiřazení koncových prvků k projektu - výběr ze souhrnné

Přidat prvky v zájmovém území do projektu
výběr z prvků v zájmovém území projektu

244

247

- přiřazení koncových prvků k projektu -
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Pro založení projektu klikněte na odkaz

Založit prvek, vyplňte formulář a klikněte na tlačítko

. Tím jste vytvořili prvek, který zatím není připojený k žádnému projektu. K připojení využijte
jednu z možností na předchozí stránce 244 :
Přidat prvek do projektu 246 ,
Přidat prvky v
zájmovém území do projektu 247
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Koncový prvek, který chcete přiřadit k projektu vyhledejte v souhrnné tabulce všech prvků, označte
příslušný řádek záznamu a potvrďte tlačítkem Potvrdit. V ten moment je prvek přiřazen a viditelný v
detailu projektu 236 .

246

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Editor VIS & LVS

Koncový prvek, který chcete přiřadit k projektu vyhledejte v tabulce prvků vyskytujících se v
zájmovém území projektu, označte příslušný řádek záznamu a potvrďte tlačítkem Potvrdit. V tuto
chvíli jsme prvek přiřadili k projektu, je ho však ještě nutné přiřadit k vlastnímu vysílacímu
stanovišti 243 , popřípadě skupině prvků 248 - popis postupu viz níže.

Přiřazení vysílací stanice a skupiny prvků
Přiřazení je velice jednoduché: vraťte se na stránku s výpisem koncových prvků
tužky
prvků.

244

a pomocí tlačítka

editujte požadovaný koncový prvek. Přiřaďte požadovanou vysílací stanici a skupinu
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· Přiřazení vysílací stanice provedete výběrem položky ze seznamu. Pokud je výběr prázdný,
pravděpodobně nemáte stanici evidovanou v systému, musíte ji proto nejprve založit 243 .
· Skupinu prvků pro daný prvek přiřadíte označením konkrétní skupiny. Každý prvek může být
součástí více skupin. Přiřazení provedete přidržením klávesy "Ctrl" a kliknutím na záznam
příslušné skupiny, který se náhle zbarví do modra. Vyřazení prvku ze skupiny se provádí
obdobným způsobem jak přiřazení - "Ctrl + klik". Pokud je okno výběru skupiny prvků prázdné,
pravděpodobně nemáte skupinu evidovanou v systému, musíte ji proto neprve založit 248 .

V ten moment je prvek přiřazen k projeku, vysílacímu stanovišti a skupině koncových. Tyto změny
jsou vidět v souhrnném výpisu projektu 236 .
Skupiny koncových prvků

Skupiny koncových prvků slouží uživateli k rozdělení koncových prvků do logických skupin, které
jsou z vysílací stanice nezávisle obsluhovány. Příkladem může být skupina prvků umístěných v
oblasti nebezpečí bleskových povodní a druhá skupina umístěná v oblasti nebezpečí povodně vylitím
řeky z koryta. Skupiny koncových prvků si každý zpracovatel projektu určuje sám na základě
požadavků.
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· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty aktuálního projektu:
Vysílací
243
244
249
stanoviště
,
Koncové prvky
,
Správní celky v projektu
,
Seznam subjektů
projektu 251 ,
Úseky vodních toků v projektu 252

Úprava již existujících záznamů se provede kliknutím na ikonu tužky , umístěnou na konci
řádku každého záznamu. Po kliknutí se jednotlivé sloupce záznamu stanou editovatelné, můžete
tedy přepsat původní hodnoty na nové. Úpravu záznamu potvrdíte stisktnutím tlačítka Uložit.

Založení nového záznamu provedete kliknutím na odkaz

Založit skupinu prvků. Po

kliknutím se vám zobrazí jednoduchý formulář, který po vyplnění uložíte stisknutím tlačítka

.

Správní celky v projektu

Prvním bodem při založení projektu VIS je určení správního celku, v jehož rámci je projekt řešen.
Může ovšem nastat taková situace, kdy se projekt zpracovává v rámci několika správních celích.
Taková území pak musíme k projektu dodatečně přiřadit ručně. Právě tuto operaci zde můžete
provést.
· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty aktuálního projektu:
Vysílací
243
244
248
stanoviště
,
Koncové prvky
,
Skupiny koncových prvků
,
Seznam subjektů
projektu 251 ,
Úseky vodních toků v projektu 252
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Kliknutím na odkaz
Přidat území do projektu se otevře tabulkový výpis krajských správních
celků, jež je možné přiřadit k projektu. Pokud hledáte jiný správní celek nežli kraj, zvolte vámi
hledanou úroveň správního cellku (Obec s rozšířenou působností, Obce, Městské části, Katastry).
Pro vyhledání konkrétního záznamu můžete hledat podle : id, RÚIAN, ČSÚ kód a nebo názvu). Pro
zobrazení výpisu tabulky dle nastavených filtrů nezapomeňte stisknout tlačítko Filtrovat.
Následně požadovaný záznam zaškrtněte v zaškrtávacím poli, ujistěte se, že máte nastavenou
správnou akci "Přidat k objektu" a potvrďte tlačítkem Potvrdit.
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Požadovaný záznam zvolíte kliknutím do zaškrtávacího pole a stvrdíte stisknutím tlačítka Potvrdit.
Seznam subjektů projektu

V rámci projektu je možné definovat žadatele, správce, provozovatele, zhotovitele a nebo
obecný subjekt projektu.
· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty aktuálního projektu:
Vysílací
stanoviště 243 ,
Koncové prvky 244 ,
Skupiny koncových prvků 248 ,
Správní celky v
249
252
projektu
,
Úseky vodních toků v projektu
· Přiřazování vyjmenovaných rolí (žadatel, správce, provozovatel, zhotovitel, obecný subjekt projektu)
je velmi jednoduché. V první řadě si v hlavním menu vyberete takovou roli, do které chcete přiřadit
subjekt. Klikněte na zvolený odkaz a ve zobrazeném výpisu subjektů vyhledejte příslušsný
záznam. Nalevo v řádce záznamu je zaškrtávací okénko, zaškrtněte ho, zkontrolujte plánovanou
akci ("Přidat k objektu") a stisknutím tlačítka Potvrdit definitivně subjektu přiřaďte roli.

· Je-li třeba provést změnu role subjektu, nemusíte subjekt z výpisu mazat

a znovu přiřazovat s

upravenou rolí. Celou akci provedete rychleji kliknutím na tlačítko tužky
, čmíž se záznam stává
editovatelným (sloupec: typ subjektu). Z rozbalovacího menu vyberte roli, kterou chcete nahradit
stávající a klikněte na ni. Původní role se přepíše novou a celou akci dokončíme kliknutím na
talčítko Uložit .
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Úseky vodních toků v projektu

Kliknutím na odkaz
Přidat vodní tok do objektu, se otevře tabulkový výpis všech vodních toků,
jež je možné přiřadit k projektu. Pro vyhledání konkrétního záznamu můžete hledat podle: DIBAVOD
ID, IDVT, názvu toku, DIBAVOD ID recipitentu a názvu recipitentu). Pro zobrazení výpisu tabulky dle
nastavených filtrů nezapomeňte stisknout tlačítko Filtrovat.
· Dále se v horní části obrazovky objevili prokliky na další objekty aktuálního projektu:
Vysílací
243
244
248
stanoviště
,
Koncové prvky
,
Skupiny koncových prvků
,
Správní celky v
projektu 249 ,
Seznam subjektů projektu 251
· Následně požadovaný záznam zaškrtněte v zaškrtávacím poli, ujistěte se, že máte nastavenou
správnou akci "Přidat k objektu" a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

· Kliknutím na odkaz
Vodní toky v projektu, se vrátíte do přehledu přiřazených vodních toků k
projektu. U přiřazených vodních toků je potřeba stanovit úsek toku týkající se projektu [ř.km],
popřípadě je k záznamu možné přidat libovolný Popis. Po vypsání doplňujících dat je úpravu nutné
potvrdit stisknutím tlačítka Uložit .
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10.3.1.1.2 Editace projektu

Možnost editace základních údajů projektu, které byly zadány při založení projektu
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10.3.1.1.3 Smazat projekt

Kliknutím na tlačíto
nenávratně smažete záznam. K provedení této operace musíte mít příslušná
uživatelská oprávnění.
10.3.1.2 Mapa
10.3.1.2.1 Legenda a ovládání vrstev mapy

Legenda zobrazuje vektorové a rastrové vrstvy, které jsou v mapě použité.
Po načtení mapové aplikace se legenda načte ve stavu, který pro ni nadefinoval tvůrce aplikace. Stav
checkboxů v legendě odpovídá stavu mapy. Aktivní checkbox značí, že vrstva je v mapě viditelná.
Tímto způsobem v mapě jednoduše zapínáte nebo vypínáte tematické vrstvy. To, jestli je větev
legendy otevřená, či zavřená se stavem mapy nesouvisí. Umožňuje pouze pracovat s legendou v
kompaktní podobě. Některé vrstvy mohou být vzájemně provázané - zapnutím jedné vypnete jinou.
Některým vrstvám lze měnit průsvitnost. K tomu je určený ovládací prvek
tzv. slider, který
umožňuje její plynulou regulaci. Je dostupný jak v legendě, tak v ovladači podkladových map, jehož
fungováníje popsáno níže.

10.3.1.2.2 Zmenšování / zvětšování a posun v mapě

TIP: Pokud pracujete s mapou na dotykovém zařízení, podporuje všechna běžně používaná
gesta.
Zmenšit nebo zvětšit měřítko mapy je možné několika způsoby, buď pomocí ovladačů nad mapou
, nebo pomocí kolečka myši. Další způsob umožňuje přesné vymezení zájmového území
pomocí tažení myši při současném stisknutí tlačítka shift.
Posun v mapě provádíte tažením myší = stisknete levé tlačítko myši a táhnete mapou, kam
potřebujete.
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10.3.1.2.3 Vyhledávání a výsledky

Tlačítka
umožňují na vybraný objekt / vybrané objekty v tabulce mapy zazoomovat
popř. pouze přecentrovat.
Nad mapou je umístěno pole, které umožní zapsat hledaný řetězec. Ten je mapovým serverem
vyhledávaný v atributech všech vrstev, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání. Výsledky
dotazu jsou následně dostupné v panelu výsledků pod mapou. Panel výsledků zobrazí pro každou
vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl
hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky.
Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků. Řádky tabulky jsou aktivní a
provázané s mapou. Všechny nalezené objekty jsou v mapě podbarveny a kliknutí na řádek lze daný
objekt v mapě ještě více zvýraznit.
Šipénka před řádkem v tabulce otevírá detailní informace o daném záznamu tabulky, jejichž výpis
vypadá, jako výpis o jednom objektu. Tlačítkem
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10.3.1.2.4 Přepnout mapovou aplikaci

Výběr mapy ze seznamu zavolá vybranou mapu ve stejném měřítku a vycentrovanou tak, jako
byla původně prohlížená mapa. Tak lze rychle prozkoumat v kontextu různých sledovaných jevů a
ukazatelů.
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10.3.1.2.5 Přehledová mapka

Ukazuje aktuální výřez mapy v kontextu celého kraje popř. celé ČR. Mapu lze posouvat i pomocí
přehledky - tažením za vyznačený obdélník.

10.3.1.2.6 Tisk

Průsvitný obdélník, který se objevuje nad mapou, znázorňuje oblast mapy, která bude
vytištěna. Obdélníkem lze pomocí myši posouvat tak, aby výřez přesně odpovídal
požadavkům na tiskový výstup. Obdélník znázorňuje realisticky oblast tištěné mapy s
ohledem na rozložení tiskového výstupu na papíře.Nejde o rozměr papíru, ale o rozměr mapy
na zvoleném papíře.
Pro tiskový výstup lze využít různé rozměry papíru. Čím větší papír zvolíte, tím déle tisk potrvá.
Tisknout lze do pdf a png. Připravený soubor se po vytištění nabídne ke stažení. Tisknout přímo na
tiskárnu není možné. Spolu s obrázkem výřezu mapy lze tisknout i legendu, název mapy (lze změnit
jeho defaultní hodnotu), K tisku lze připojit i komentář. Pro tiskový výstup je možné nastavit i přesné
měřítko. Pokud to uděláte, mapový výřez se zadanému měřítku přizpůsobí a projeví se to i na
rozměru obdélníku nad mapou.
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10.3.1.2.7 Uspořádání mapové aplikace - práce s panely

Jak se po vytištění požadovaného výstupu zbavit obdélníku vymezujícího oblast tisku v
mapě? Pomocí tmavší části lišty nad tiskovým dialogem panel zavřete a vymezující obdélník
nad mapou zmizí.
Hranice mezi jednotlivými panely mapové aplikace
nejsou pevně ukotvené. Je možné s
nimi buď plynule pohybovat a měnit rozměry panelů věnovaných mapě / legendě / výsledkům / tisku
/ ...., nebo jednotlivé panely aplikace zcela "zavřít". K tomu slouží dvě různé části oddělovacích
lišt. Kliknutí na tmavší střed zavře nebo otevře příslušný rámec. Uchopení a tažení za šedivou část
rámce umožňuje plynulou změnu rozměru.
Některé panely aplikace se objeví právě po realizaci nějaké určité akce. Např. výsledek fultextového
dotazu otevírá rámec určený pro umístění výpisu výsledků. (A to i když je výsledkem dotazu
prázdný).
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10.3.1.2.8 Ovladač podkladových map

Tento nástroj Vám umopžňuje vidět současně několik poloprůhledných mapových podkladů,
např. Základní mapu podkreslenou leteckými snímky.
Umožňuje nastavit viditelnost / neviditelnost jednotlivých podkladových rastrových map a jejich
průsvitnost. Ovladač Vám umožňuje vypnout všechny podkladové mapy nebo zapnout libovolný
počet podkladových map. Aktuálně viditelná mapa je v ovladači orámovaná červeně. Posuvníkem pod
názvem mapy lze nastavit její průsvitnost.

10.3.1.3 Vyhledat správní celek
Kliknutím na odkaz
Vyhledat správní celek se otevře tabulkový výpis krajských správních celků.
Pokud hledáte jiný správní celek nežli kraj, zvolte vámi hledanou úroveň správního cellku (Obce s
rozšířenou působností, Obce, Městské části, Katastry). Pro vyhledání konkrétního záznamu můžete
hledat podle : id, RÚIAN kódu a nebo názvu subjektu). Pro zobrazení výpisu tabulky dle nastavených
filtrů nezapomeňte stisknout tlačítko Filtrovat.
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10.3.1.4 Založit projekt

K založení nového projektu může uživatel využít dvou způsobů. První,
jednodužší způsob vyžaduje znát základní informace o umístění
příslušného správního celku, pro který se zakládá projekt (např.:
Středočeský kraj - ORP Mladá Boleslav - Sojovice). Pokud informace
neznáme, je výhodnější použít druhou variantu:
1. VARIANTA
V případě, že znáte územní příslušnost subjektu, v kterém bude založen nový projekt, použijte
vertikální menu v levé části obrazovky. V hierarchii správních celků otevřete příslušný kraj / ORP ve
kterém se nachází hledaný subjekt. Následně klikněte na odkaz "
Založit projekt", tím se v pravé
části obrazovky otevře tabulka správců zakládaného projektu. Vyhledejte vámi požadovaný subjekt a
klikněte na tlačítko šipky
, které potvrzuje volbu správního celku. Posledním krokem je vyplnění
formuláře 234 a jeho uložení tlačítkem "Odeslat".

2. VARIANTA
Druhý způsob založení projektu je vhodný ve chvíli, kdy si nejste jistí územní příslušností ORP,
obce, městské části nebo katastru. Založení nového projektu se provede stisknutím tlačítka "
Založit projekt" v záložce "Projekty". V prvním bodě zakládání projektu je nutné definovat správce
projektu. Pokud se jedná o samotný krajský úřad, stisknutím tlačítka šipky
potvrzujeme správní
celek a lze přistoupit k vyplňování základních údajů projektu. Pokud se jedná o projekt zpracovávaný
v rámci ORP, obce, městské části a nebo katastru, musíme vyhledat příslušný subjekt pod odkazem
" Vyhledat správní celek"
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V tabulce správních celků hledám podle příslušnosti hledaného celku. Mohu vyhledávat podle:
Kraje,
ORP,
obce,
městské části a nebo
katastru. Kliknutím na příslušnou kategorii
se souhrnná tabulku modifikuje a vypíše se nový sloupec s požadovanými záznamy, mezi kterými
hledáme dál.
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Nejjednodušším způsobem, jak najít subjekt, je vepsání názvu subjektu do příslušného pole tabulky
a kliknutím na odkaz Filtrovat. Po správném zadání nám zůstane vyselektován ideálně jediný,
správný záznam. Pro volbu správního celku klikněte na informační tlačítko
v řádku záznamu.

Ve výpisu opět najděte příslušný subjekt a definitivně potvrďte tlačítkem šipky
umístěného
napravo od svého názvu. Posledním krokem je vyplnění formuláře 234 a jeho uložení tlačítkem
"Odeslat".
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10.3.2 Koncové prvky

V záložce najdete výpis všech koncových prvků, které jsou připojeny k některým z projektů. Pro
zobrazení přehledu veškerých Koncových prvků a založení nových, klikněte na odkaz
Koncové
prvky místních informačních systémů 245
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Pro vyhledání konkrétního koncového prvku můžete využít nástroje umožňující hledat
podle: názvu projektu, názvu prvku, druhu prvku, ID správce, ID objektu, správního celku a
souřadnic. Po vypsání omezujících podmínek klikněte na tlačítko Filtrovat, výpis záznamů se pak
omezí dle vašich požadavků.

Kliknutím na tlačítko záznamu
se otevře souhrnné informace koncového prvku v rámci projektu, ke
kterému je prvek připojen. Uživatel také může rychlým proklikem přeskočit do správy všech dalších
objektů v rámci tohoto projektu a správy projektu samotného:
Mapa

238

Evidence projektů
Projekt

235

236

Vysílací stanoviště

264

243
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Skupiny koncových prvků
Správní celky v projektu

248

249

Seznam subjektů projektu

251

Úseky vodních toků v projektu

252

Koncové prvky projektu
Koncové prvky v projektech
Koncové prvky místních informačních systémů

245

10.3.3 Subjekty

V záložce subjekty najdete výpis všech subjektů, které jsou připojeny k některým z projektů. Pro
vyhledání konkrétního subjektu můžete použít řadu nástrojů: vyhledávání podle typu
subjektu (žadatel, správce, provozovatel, zhotovitel, obecní subjekt), IČO, Názvu subjektu a nebo
názvu nadřízeného subjektu. Pokud je nutné založit nový subjekt, musíte tak učinit v rámci
Editoru dPP - Subjekty/Organizace. Přiřazení subjektu k projektu musíte provést v rámci
správy projektu 251 , do kterého chcete subjekt přiřadit.

Po vyhledání požadovaného subjektu klikněte na tlačítko , které vás přesměruje do výpisu
základních informací o subjektu a výčtu jednotlivých projektů, ve kterých je subjekt připojen. Uživatel
má možnost využít proklik do správy dílčích projektů 236 .
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10.3.4 Vodní toky

V záložce Vodní toky najdete výpis všech úseků vodních toků, které byly přiřazeny k založeným
projektům. Pro každý výsykt vodního toku (jeho úseku) v projektech se jeden a ten samý vodní tok
může ve výpisu objevovat vícekrát. Pro vyhledání konkrétního vodního toku můžete
použít řadu nástrojů: vyhledávání podle názvu projektu, ke kterému je tok přiřazen, DIBAVOD ID,
názvu toku a nebo názvu recipientu. Přiřazení vodního toku k projektu musíte provést v rámci
správy projektu 252 , do kterého chcete vodní tok přiřadit.

Po vyhledání požadovaného vodního toku (jeho úseku) klikněte na tlačítko , které vás přesměruje
do výpisu základních informací toku a projektu, ke kterému je připojen. Uživatel také může rychlým
proklikem přeskočit do správy všech dalších objektů v rámci tohoto projektu a správy projektu
samotného:
Evidence projektů
Projekt

266

235

236
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Vysílací stanoviště
Koncové prvky

243

244

Skupiny koncových prvků
Správní celky v projektu

248

249

Seznam subjektů projektu

251

Vodní toky v projektu
.. proklik na výpis všech vodních toků (jejich úseků)
řešených v rámci zpracovávaného projektu
Vodní toky v projektech

10.3.5 Správní celky

V záložce Správní celky najdete výpis všech zasažených správních celků v rámci řešených
projektů. Pro vyhledání konkrétního správního celku můžete použít řadu nástrojů:
vyhledávání podle názvu projektu, identifikátoru obce a názvu správního celku. Přiřazení
správního celku k projektu musíte provést v rámci správy projektu 249 , ke kterému chcete
spávní celek přiřadit. Druhou možností, kdy dojde k přiřazení správního celku k projektu je, když
uživatel v rámci zpracovávaného projektu přiřadí takový koncový prvek 244 , který se nachází v jiném
správním území, než se projekt primárně zpracovává. Správní celek se tak automaticky přiřadí k
projektu.
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Po vyhledání požadovaného správního celku klikněte na tlačítko , které vás přesměruje do výpisu
základních informací správního celku a projektu, ke kterému je připojen. Uživatel také může rychlým
proklikem přeskočit do správy všech dalších objektů v rámci tohoto projektu a správy projektu
samotného:
Evidence projektů
Projekt

235

236

Vysílací stanoviště
Koncové prvky

243

244

Skupiny koncových prvků
Seznam subjektů projektu

248

251

Úseky vodních toků v projektu
Územní pokrytí projektu
rámci zpracovávaného projektu

252

.. proklik na výpis všech správních celků řešených v

Územní pokrytí projektů
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10.4

Evidence projektů LVS
Evidence projektů lokálních varovných systémů (LVS) se provádí naprosto stejným
způsobem, jako evidence výstražných informačních systémů (VIS) 234 .

10.5

Editor dPP
Proklik do základního modulu Editoru dat povodňového plánu - odkaz / manuál

10.6

Editor PPO
Proklik do modulu evidence Protipovodňových opatření - odkaz / manuál

10.7

162

Editor ZUZ
Proklik do modulu evidence Záplavových území - odkaz / manuál

10.8

9

181

Správa systému

Skupiny projektů
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10.8.1 Skupiny projektů
Na této stránce má uživatel přehled o veškerých skupinách projektu VIS/LVS. Jednotlivé skupiny
může editovat

a zakládat skupiny nové. Pro založení skupiny nové klikněte na odkaz

skupinu projektů, vyplňte skupinu, název a popis projektu a uložte kliknutím na tlačítko
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Editaci skupiny projektů zahájíte kliknutím na talčítko tužky
příslušného záznamu. Údaje skupiny
se stanou editovatelnými, přepište je dle vašich požadavků a změny potvrďte stisktnutím tlačítka
Uložit .
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11

Informační výpisy
POVIS - Informační výpisy slouží k získání rychlých informací o stavu zpracování digitálních
povodňových plánů. Především naplněnosti databáze POVIS, potvrzení souladu povodňového plánu s
povodňovým plánem vyššího správního celku a vydání stanoviska správcem vodního toku k
povodňovému plánu.
Veřejná verze POVIS - informační výpisy - dostupná široké veřejnosti

Neveřejná verze POVIS - informační výpisy - dostupná pouze autorizovaným uživatelům z
řad státní správy a odborné veřejnosti. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlášením do
Editoru dat digitálních povodňových plánů.

Neveřejná část navíc obsahuje informační výpisy Povodňových komisí všech správních
celků a Povodňových komisí subjektů a umožňuje export dat objektů Povodňových plánů.

11.1

Vyhledávání a výběr PP
V levém Menu vyhledávat dle kraje a následně volit v horizontálním menu podle podřízených obcí s
rozšířenou působností nebo obcí a městských částí

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

271

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu
Využití fulltextového vyhledávání

Lze také využít pokročilé funkce vyhledávání podle Názvu povodňového plánu, ID správního celku
nebo názvu správního celku

Po vyhledání Povodňového plánu je možné povodňový plán nastavit a tak zobrazit konkrétní
informace pro daný Povodňový plán.

Jakmile je Povodňový plán nastaven zobrazí se základní informace o povodňovém plánu resp. titulní
list povodňového plánu a v levém menu je možné přepínat mezi jednotlivými objekty/subjekty
připojenými k povodňovému plánu.
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11.2

Práce s aplikací
Volby nastavení výpisů platí pro všechny typy výpisů - Povodňové plány, Povodňové komise, Objekty,
Subjekty
Řazení výpisu

Kliknutím na kterýkoliv název sloupce v tabulce výpisu, je možné nastavit řazení výpisu podle
abecedy vzestupně/sestupně nebo vyhledávat podle obsahu, příp. sloupec z tabulky odstranit.

Výběr sloupců
Pomocí Akce, Vybrat sloupce je možné zobrazit nebo skrýt sloupce ve výpisu a měnit jejich pořadí.
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Filtr
Umožňuje vyhledávání v tabulce dle nastavených parametrů.
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Formát

Tato volba umožňuje dle příslušných sloupců řadit tabulku vzestupně/sestupně či zvýraznit barevně
výsledek vyhledávání dle zadaných parametrů.

Obnovit
Tato funkce obnoví výpis pomocí výchozích nastavení.

11.3

Informační výpisy
Povodňové komise v povodňovém plánu
Zobrazí pouze povodňové komise připojené k povodňovému plánu.
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Subjekty v povodňovém plánu
Zobrazí výpis subjektů připojených k povodňovému plánu. Ve výpisu subjektů je možné nastavit filtr
dle kategorie subjektu.

Objekty v povodňovém plánu
Zobrazí podle zvoleného názvu objektů všechny objekty, kterou jsou připojené k povodňovému plánu.
Evakuační místa, Hlásné profily, Srážkoměry, Místní informační systém, Místa omezující odtokové
poměry, Místa častých ledových obtíží, Ohrožené, objekty, Ohrožující objekty, Místa ohrožená
bleskovou povodní, Kontaminovaná místa a skládky, Vodní nádrže, Dopravní omezení, Objízdné
trasy, Fotodokumentace, Obecné dokumenty, Vodohospodářské dokumenty, Legislativní předpisy.
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11.4

Export
Zvolené objekty Povodňového plánu je možné stáhnout ve vygenerovaném souboru ve formátu HTML
nebo CSV.
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Formát HTML po spuštění z lokálního umístění, umožňuje rychlé vyhledávání ve výpisu pomocí
fulltextového vyhledávače.

Formát CSV umožňuje práci s databází dle standardu MS Excel.
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12

Nastavení
Nastavení, parametry a číselníky
Adresář osob
Adresář osob

279

Číselníky pro organizace / subjekty
Kategorie organizací

284

Typ správního celku pro kategorizaci subjektů

288

Číselníky pro povoďnové komise
Číselník funkcí v povodňové komisi

12.1

288

Adresář osob
Zvolením této položky z menu zobrazíte adresář osob, kde můžete vyhledávat a editovat údaje
osob podle abecedního vyhledávače nebo vepsáním základních údajů a kliknutím na tlačítko
vyhledat, přidávat nové osoby 281 do adresáře nebo vymazat osoby 282 z adresáře.
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12.1.1 Přidat nový záznam
Nový záznam vytvořte kliknutím v adresáři osob 279 na Přidat nový záznam. Vyplňte všechny
dostupné informace o nové osobě a klikněte na Uložit záznam.
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12.1.2 Editování kontaktních údajů
Nejprve vyhledejte osobu v adresáři 279 . Každá osoba má na svém řádku ikonu
Editovat
záznam. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se vyplněný formulář viz. přidávat nový záznam 281 . Zde je
možné údaje editovat, doplňovat i mazat. Po zadání změn klikněte na Uložit záznam

12.1.3 Smazání záznamu osoby
Z adresáře osob lze smazat pouze ty osoby, které neplní funkci v žádné povodňové komisi nebo
organizaci. Je tedy nutné danou osobu nejprve vyřadit z konkrétních povodňových 35 komisí nebo
organizací 56 . z V detailním výpisu údajů o osobě jsou všechna tato členství uvedena. Pro smazání
osoby z adresáře osob tedy nejprve vyhledejte konkrétní osobu v adresáři 279 . Každá osoba má na
svém řádku ikonu
Smazat záznam. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se vyplněný formulář stejný
jako při přidávání nových záznamů 281 . Na konci tohoto formuláře se nachází tlačítko Smazat
záznam, po jehož proklinutí definitivně smažete záznam.
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12.2

Kategorie organizací
Pokud jste již zakládali novou organizaci 41 , jistě víte, že by se organizace vždy měla přiřadit ke
konkrétní kategorii 59 . Správa těchto kategorií probíhá právě pod tímto odkazem. Na úvodní stránce
tohoto témata se tedy zobrazí souhrný seznam všech kategorií subjektů. Některé kategorie mají na
konci svého řádku ikonu
, která nám značí, že ta ona kategoria má k sobě ještě další podřízené
kategorie. Kliknutím na tuto ikonu se nám otevře jejich výpis. Po celou dobu práce s kategoriemi se
na konci řádků záznamů bude vyskytovat ikona
základních údajů kategorie.

, která nám slouží k zobrazení a editaci

Jednotlivé kategorie můžete zakládat, prohlížet, editovat a mazat.

12.2.1 Založení nové kategorie
Přidat nový záznam
Kliknutím na odkaz přidání nového záznamu se nám zobrazí informace o kategorii subjektů s
prázdnými poli k doplnění. Poslední údaj (Mask a pro správní členění) je důležitý údaj, na jehož
základě se kategorizují organizace 41 , čímž nám usnadňuje vyhledávání konkrétních záznamů
(organizací). Doplňuje se pomocí číselníku 288 . Výběr hodnot z číselníku zobrazíme kliknutím na
ikonu

, kde zaškrtnete Vámi požadovné hodnoty. Vybrané hodnoty se přepíší do prvotní tabulky

po kliknutí na ikonu
. Tento údaj lze smazat jediným kliknutím na ikonu křížku
údajů záznam uložíme klknutím na tlačítko Uložit záznam

284

. Po vyplnění
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12.2.2 Editace kategorií
Po kliknutí na ikonu základních údajů a editace kategorie
se nám zobrazila následující stránka
s možnostmi prohlížení, ale hlaně editace základních údajů kategorie. Jak bylo řečeno, kategorie
můžeme editovat a doplňovat o nejrůznější doplňující informace vycházející z povodňového plánu. K
tomu nám slouží červeně zbarvený seznam funkcí určených pro editaci kategorií.
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12.2.2.1 Přidat novou podřízenou kategorii subjektů
Přidat novou podřízenou kategorii subjektů
Postup při zakládání nové podřízené kategorie je naprosto totožný se zakládání nové kategorie 284 .
Jediným rozdílem je automatické zařazení nově vytvořené podřízené kategorie pod svou nadřízenou
kategorii subjeků.
12.2.2.2 Editace údajů o kategorii subjektů
Editovat údaje o kategorii subjektů
Objevuje se nám stejná tabulka jako při zakládání nové kategorie
kliknutím na tlačítko Upravit záznam

284

. Provedené změny uložíme

12.2.2.3 Editace stromu kategorií subjektů
Editovat strom kategorií subjektů
Editaci stromové hierarchie kategorií subjektů používáme v případě, kdy potřebujeme přiřadit
kategorie k nadřízeným kategoriím. Tuto změnu můžeme provést jak hromadně, tedy několik
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podřízených záznamů najednou přiřadit pod jednu nadřízenou kategorii, tak po jednotlivých
záznamech. Stejným způsobem můžeme zrušit přiřazení kategorií do stromové hierarchie.
Po kliknutí na tuto záložku se nám zobrazí všechny kategorie subjektů zaevidované v Editoru dat
povodňového plánu. Označíme kategorie, které chceme upravit pomocí zaškrtávacích polí (výběr).
Všimněte si stromové hierarchii v tomto hromadném seznamu všech kategorií.

*
hierarchie organizací - příklad

Pro názornost použijeme přík lad: Ve výběru kategorií subjektů máme záznamy Policie a Hasičský
záchranný sbor. Rozhodli jsme se, že tyto dva záznamy chceme přiřadit pod kategorii Ministerstva.
Tím pádem by Ministerstva byla nadřazenou kategorií. Policie a HZS podřízenými. Označíme tedy ty
konkrétní kategorie, kterým chceme změnit nadřazenou kategorii subjektů

Poté, co označíme konkrétní kategorie, sjedeme až na úplný konec stránky, kde se rozhodnete
jakou akci budete chtít provést. Pro náš příklad jistě zvolíme akci Vybrat záznamy. Zvolením druhé
možnosti bychom zrušili přiřazení dané kategorie do stromu 60 , pokud by se v nějakém nacházeal.
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Otevře se nám tabulka s výpisem námi vybraných kategorií pro změnu nadřízené kategorie. Tento
výběr lze příslušným tlačítkem zrušit. Velmi důležitý je ale pro nás Výběr nové nadřízené kategorie
pro vybrané záznamy.
Zvolený záznam (Ministerstva) vybereme pomocí zaškrtávacího pole a potvrdíme kliknutím na tlačítko
Přiřadit

12.3

Obecné číselníky
Při editaci či zakládání nových záznamů si často musíte vybírát z již předdefinovaných údajů. Může
se Vám stát, že Vámi hledaný výraz nenaleznete v dostupném výběru. Právě k tomu slouží
číselníky. Potřebný záznam do číselníků můžete jednoduše zapsat nebo jen upravit již stávající
záznam.
Přík ladem může být založení nového hlásného profilu:
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Pokud Vámi hledaný záznam v seznamu chybí, můžete najít daný číselník
ho o potřebné informace.
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v seznamu a doplňit
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Vyplňování tabulky

290

© 2006 - 2017 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Nastavení
máte možnost upravovat již vytvořené záznamy (přímo v řádcích) nebo je odstranit křížkem.
Jestliže potřebujete založit nový záznam, vepište ho do dolního prázdného řádku a uložte
1. Akronym – Číselná zkratka záznamu, zvolte číslo, které se mezi ostatními akronymy
nevyskytuje. V případě, že byste zvolili již použité číslo, aplikace vás na to upozorní. Položka
Akronym smí obsahovat pouze velká písmena a měla by být bez diakritiky
2. Popis – Slovní vyjádření záznamu.
3. Pořadí – Určete pořadí záznamu. Seznam záznamů je řazen podle hierarchie záznamů a
podle abecedy.
Kliknutím na tlačítko Uložte změny založíte nový záznam v konkrétním číselníku.
Vždy preferujte výběr ze záznamů, které jsou již k dispozici, před založením nových !
podřízená hodnota číselník u

13

Doporučená pravidla pro plnění databází a nejčastější
chyby
Pole „Název“
U Názvu objektů je třeba si uvědomit, že v mapovém pohledu velkého měřítka mohou příliš dlouhé
názvy způsobit nepřehlednost map. Proto je vhodná i agregace objektů. Obytné objekty lze
agregovat např. dle ulic, dle ucelených bloků apod. V takovém případě je možno výpis všech
objektů uvést do poznámky.
U průmyslových a zemědělských areálů je naopak nutné vyplnit individuálně základní subjekty a
neagregovat vše do jednoho bodu.
Chybné vyplnění názvu

Příklad správného vyplnění

Budova

Č.p.23
Rodinný dům č.23

Obytné budovy č.p. 15,161,191,265,256,26,25

Panelové domy

Areál průmyslu
Most
Most u Novotných
MOOP_01

KOVO Trust
Sběrna surovin
Truhlářství Voříšek
Most 2123-2
Most u č.p.23
Lávka u mlýna

Je také nutné používat k označení objektů jejich značení vyplývající z centrálních registrů – např.
čísla mostů ze silniční databanky.
Chybné vyplnění názvu

Příklad správného vyplnění

Most
Most u Novotných
MOOP_01

Most 2123-2
Most u č.p.23
Lávka u mlýna
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Také uvádění názvu ve formátu identifikátoru není vhodným řešením, jelikož v sumárních výstupech
bude například dopravní omezení neidentifikovatelné. Toto platí i u hlásných profilů a srážkoměrů,
kde jsou pole identifikátor a název samostatná.

13.1

Chybné vyplnění názvu

Příklad správného vyplnění

Dob_01

Dobčice – III/2125
Dobčice – Seifertova ul.

BLESK - Bleskové povodně
BLESK – Pole „Název“
Lokality bleskových povodní se zadávají v místě průniku přívalové povodně se zástavbou. V názvu je
vhodné uvést název obce a lokální identifikaci. Toto umožní v měřítku plánů ORP a kraje lépe
sumarizovat lokality přívalových povodní v tabelární podobě.
Příklad nesprávného vyplnění
Činčice 1.
Činčice 2.

Příklad správného vyplnění
Činčice – od hřbitova
Činčice – u statku

BLESK – Pole „Popis lokality“
Pokud je znám přesný druh ohrožení přívalovými povodněmi, je vhodné do popisu lokality toto uvést.
Příklad nesprávného vyplnění
Ohrožení přívalovou povodní.

Příklad správného vyplnění
Přítok přívalových vod z polí, dojde k splachu ornice.
Ohrožení přívalovými vodami z dálnice.

13.2

EVA - Evakuace
EVA – druh evakuačního objektu
Je nutné rozlišovat jednotlivé druhy evakuačních míst podle následující definice IZS:
Místo shromažďování
Je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno
přemístění evakuovaných osob bez možnosti vlastní přepravy mimo ohrožený prostor do evakuačních
středisek. Ve vhodných případech může být místo shromažďování totožné s evakuačním střediskem.
Evakuační středisko
Je zařízení (zpravidla mimo evakuační zónu), kde jsou evakuované osoby shromažďovány a
informovány. Evakuační středisko je výchozím bodem přemístění pro evakuované osoby bez
možnosti vlastní přepravy, ze kterého jsou (po zaevidování) směrovány k nástupním stanicím
hromadné přepravy a následně přepravovány do příjmových území - míst. Objekt evakuačního
střediska je zřetelně označen mezinárodně platným rozeznávacím znakem CO.
Přijímací středisko
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Doporučená pravidla pro plnění databází a nejčastější chyby
Je zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány a informovány. Evakuované
osoby bez možnosti vlastního ubytování jsou zde přerozdělovány (a v případě potřeby dále
přepravovány) do jednotlivých příjmových obcí (cílových míst přemístění) a jednotlivých míst
nouzového ubytování. Objekt přijímacího střediska je zřetelně označen mezinárodně platným
rozeznávacím znakem CO.
Místo nouzového ubytování
Je zařízení, či objekt v příjmové obci (v cílovém místě přemístění), smluvně zajištěné nebo určené k
přechodnému pobytu evakuovaných osob (k přechodnému náhradnímu ubytování). Místem
nouzového ubytování jsou také dobrovolně nabídnuté domácnosti občanů.
Místo hromadného stravování
Je zařízení, ve kterém je zajištěno stravování evakuovaných osob a pracovníků, pověřených řízením
evakuace nebo prováděním zabezpečení evakuace.

13.3

HLPROF - Hlásné profily
HLPROF – pole „Popis umístění profilu“
V popisu hlásného profilu je nutné zejména u větších mostních objektů uvést přesnou pozici
vodočetné latě, nebo značek SPA. V případě obtížnějšího čtení latě je vhodné do poznámky přímo
uvést místo nejjednoduššího odečtu vodočetné latě.
Příklad nesprávného vyplnění
Most - Nelahozeves.

Příklad správného vyplnění
Most 2123-2 – levobřežní pilíř, návodní strana.
V poznámce: Čtení vodočetné latě od č.p. 23

13.4

MOOP - Místa omezující odtokové poměry
MOOP - Pole „Popis omezení“
V položce Popis omezení u míst omezující odtokové poměry je třeba stručně definovat typ omezení,
případně popsat v poznámce důsledky omezení průtočného profilu při povodni pro danou lokalitu.
Příklad nesprávného vyplnění
Omezující profil.

Příklad správného vyplnění
Most při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván.
Záchyt spláví na středovém pilíři.

Nekapacitní.
Poznámka:

13.5

Nekapacitní krytý profil, záchyt spláví na česlech.
Poznámka: Již při zahlcení zaplavena Čapkova ulice.

OHOB - Ohrožené objekty
OHOB - pole „Popis ohroženého místa“
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V položce Popis ohroženého místa by měla být stručným způsobem popsán rozsah ohrožení
objektu. Tento popis by měl vycházet z rozlivu záplavového území, historických povodní a informací
od obcí, případně vlastníků objektů (Povodňové plány vlastníků nemovitostí)
Chybné vyplnění
Zaplaveno (pozn: bez uvedení N-letého průtoku)

Příklad správného vyplnění
Hala A v rozlivu Q20, Hala B,C v rozlivu Q100.
Administrativní budova při Q100 nezaplavena.

OHOB - pole „Popis typu budovy“
V položce Popis typu budov by měl být uveden stručný výstižný popis budovy, areálu, který doplní
základní typ budovy z číselníku.
Chybné vyplnění
Rodinný dům.
Průmyslové objekty.

14

Příklad správného vyplnění
Rodinný dům, dvougaráž + hospodářské objekty, altán.
Plechová hala nástrojárny a zděná dvoupodlažní
budova sídla firmy.

Získávání souřadnic
Získání souřadnic:
1.
a) Jednou z možností, jak získat správné souřadnice, je ověřit konkrétní adresu na internetové
adrese: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html, zde zadejte obec, čísla domovní a
orientační atd., klikněte na Ověřit adresu a zobrazí se výsledky vyhledávání. Tato možnost je
vhodná pro případy, kdy máme korektní a úplnou adresu.
b) U vyhledaného objektu klikněte na ikonku zeměkoule a zobrazí se mapa s vybraným sídlem
označeným červeným terčíkem.
c) Kurzorem myši najeďte na červený terčík a dole pod mapkou se zobrazí souřadnice tohoto
sídla.
d) Pozor na zadávání do editoru - zadávejte obráceně tzn. místo Y zadejte do editoru X se
znaménkem mínus a místo X zadejte do editoru Y se znaménkem mínus.
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2.
a) Druhou možností je získávání souřadnic pomocí WebMapu ze stránek povodňového plánu ČR
(http://www.dppcr.cz)
b) V grafické části dPP ČR použijeme libovolnou záložku pro načtení mapového podkladu, kde si
pomocí intuitivních nástrojů najdeme konkrétní místo na mapě.
c) Až ho najdeme, použijeme nástroj pravítko

pro přesné určení polohy.

d) V tomto případě jsou již souřadnice ve správném pořadí se správnými znaménky.
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Tiráž
Vydává: Ministerstvo životního prostředím, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, tel.: 267 121 111,
fax: 267 310 308, www.mzp.cz

Evropská unie
Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti
Ministerstvo životní prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky
www.opzp.cz
Zelená linka pro žadatele o dotace:
800 260 500
Email : dotazy@sfzp.cz
Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti
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