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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  a dalších.

Pracujte podle následujících kroků, v ikonce za heslem je vždy číslo stránky, na které najdete
podrobný návod.

Začínáme
Spuštění aplikace
Výběr povodňové komise
Založení povodňové komise
Přidání nového člena povodňové komise
Aktualizace údajů člena povodňové komise
Ukončení práce s aplikací

1.1 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 zpracovatelskou firmu projektu POVIS (Hydrosoft Veleslavín s.r.o. - 
Ing. Michal Banseth - banseth@hv.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.

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
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

okně se zobrazí povodňové komise s celostátní působností, povodňová komise příslušného kraje,
povodňové komise obcí s rozšířenou působností ve vybraném kraji a povodňové komise

podřízených obcí. Správní celky s ikonou , nemají dosud v Editoru založenou povodňovou
komisi. Kliknutím na tuto ikonu můžete založit povodňovou komisi . Ostatní správní celky mají

dvě ikony evidenční list povodňové komise  a základní údaje o povodňové komisi .

1. Potřebuji založit povodňovou komisi

2. Potřebuji přidat nového člena povodňové komise či aktualizovat údaje
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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  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.

1.5 Přidání nového člena povodňové komise

Klikněte na ikonu základní údaje o povodňové komisi . Dále vyberte z horního menu
Seznam členů povodňové komise.

Nového člena povodňové komise můžete vybrat z adresáře osob  kliknutím na přidat
nového člena povodňové komise. Pod tabulkou seznam členů povodňové komise  se zobrazí
adresář osob.  Pokud se daná osoba v adresáři nenachází, přidejte ji do adresáře kliknutím na

přidat nový záznam . 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,
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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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

1.6 Aktualizace údajů člena povodňové komise

Kliknutím na ikonu v tabulce seznam členů povodňové komise se zobrazí formulář editace
adresáře osob . 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 

Pracujete s citlivými osobními daty a údaji pro krizovou situaci. Nenechávejte proto heslo volně
přístupné nepovolaným osobám a evidujte předání hesla dalším osobám.

27
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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 , povodňovou komisi , jak zapisovat členy
komise, jak přidávat důležité organizace  do povodňového plánu a další užitečné a nezbytné
informace. V závěru obdrží návod, jak stahovat data na svůj počítač  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.

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  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

§ Členové povodňových komisí

§ Důležité organizace povodňového plánu

§ Kontaktní osoby organizací

Data o objektech

§ Hlásné profily

§ Místa častých ledových obtíží

§ Nebezpečné objekty

§ Ohrožené objekty

§ Vodní díla a objekty na toku

§ Vodní nádrže

36 17

38

59

59

17

26

38

38

55

56

57

57

58

58



© 2006 - 2008 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.10

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3 Povodňové komise

3.1 Spuštění aplikace

3.1.1 Přihlášení

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.
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Po otevření aplikace a přihlášení, se objeví menu s položkami: 

V horní modré liště jsou položky:

· povodňové komise

· povodňové plány

· důležité organizace

· objekty dPP

· návod

· odhlášení

· změna hesla

17
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

V menu vlevo:

· Povodňové komise

· Adresář osob

· Číselník funkcí v povodňové komisi

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

3.1.2 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

Rychlé hledání

Výběr z menu

výběr kraje

výběr obce ORP

výběr obce

3.1.2.1 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.
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3.1.2.2 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 základní údaje o povodňové komisi , nebo

zobrazení evidenčního listu, kliknutím na ikonu evidenční list povodňové komise

17
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3.1.2.3 Výběr ORP

V menu klikněte na příslušný kraj viz. Výběr kraje , 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 .

Ostatní ORP mají dvě ikony evidenční list povodňové komise  a základní údaje o
povodňové komisi .
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3.1.2.4 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 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

. Ostatní obce mají dvě ikony evidenční list povodňové komise  a základní údaje o
povodňové komisi .

17 16
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3.1.3 Evidenční list

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.

Pozn. Takto vypadá zobrazení veřejných informací pro nepřihlášené uživatele.
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3.2 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. 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 Založit
povodňovou komisi

U ostatních jsou dvě ikony:

Evidenční list povodňové komise

Základní údaje o povodňové komisi

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

3.2.1 Založení povodňové komise

Nyní založíte povodňovou komisi ORP (obce s rozšířenou působností).

1. Nejprve proveďte výběr ORP (obec z rozšířenou působností)

2. Vlastní založení povodňové komise - ORP Havířov má na svém řádku ikonu ,tzn., že nemá
založenou povodňovou komisi.

17
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

Kliknutím na se zobrazí stránka Editace povodňové komise ORP 1791 Havířov. Zde vyplňte
všechny dostupné údaje o povodňové komisi.

Správné zadání souřadnic  je velmi důležité pro grafickou část digitálního povodňového plánu.19
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Po zadání těchto souřadnic se vámi založená povodňová komise zobrazí v mapové části.

3. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Uložit záznam a vámi zadaná povodňová komise je
vytvořena.

3.2.1.1 Získání souřadnic

Získání souřadnice povodňové komise:

a) Jednou z možností, jak získat správné souřadnice, je ověřit adresu povodňové komise 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.

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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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3.2.2 Editace údajů povodňové komise

Nejprve vyberte povodňovou komisi . Každá povodňová komise má ve svém řádku ikonu 
základní údaje o povodňové komisi , na tuto ikonu klikněte.

3.2.2.1 Základní údaje

Z okna základních údajů o povodňové komisi je přístupné menu pro:

Seznam povodňových komisí

Evidenční list povodňové komise

Pracovní skupiny povodňové komise

Seznam členů povodňové komise

Editovat základní údaje povodňové komise

Smazat povodňovou komisi
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3.2.2.1.1  Editovat základní údaje povodňové komise

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

3.2.2.1.2  Pracovní skupiny povodňové komise

Zobrazí se nové okno, v němž můžete založit pracovní skupinu. Zadejte název pracovní skupiny a
pořadí, ve kterém se bude zobrazovat v evidenčním listu . Pracovní skupiny nemusíte zakládat,
pokud nejsou potřeba.
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3.2.2.1.3  Seznam členů povodňové komise

Pokud přidáváte do komise nového člena, napište alespoň příjmení, nebo i jen jeho část do

prázdné řádky na konci seznamu členů a stiskněte ikonku . Podle výsledků hledání se otevře
buď okno se seznamem osob hledaného jména k výběru, nebo nabídka pro zadání údajů nové
osoby. Ze seznamu osob vybírejte pečlivě, aby případná shoda jmen nezkreslila kontaktní
informace, případně, abyste editováním informací nesprávné osoby nezkreslili údaje v jiné komisi.
Pokud osoba, kterou chcete zadat, v seznamu neexistuje, přidáte nový záznam použitím příslušné
volby v horní části formuláře adresáře osob.



© 2006 - 2008 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.24

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

Přidání nového člena povodňové komise

Nového člena povodňové komise můžete vybrat z adresáře osob  kliknutím na přidat
nového člena povodňové komise. Pod tabulkou seznam členů povodňové komise  se zobrazí
adresář osob . Pokud se daná osoba v adresáři nenachází, přidejte ji do adresáře kliknutím na

přidat nový záznam . 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,
kterou daná osoba bude v komisi zastávat. V případě, že pole necháte prázdné, bude osoba
automaticky pouze členem dané povodňové komise. Jestliže je založena pracovní skupina ,
můžete tuto osobu vložit do požadované pracovní skupiny. Přidání nového člena povodňové
komise dokončíte kliknutím na Uložit změny.
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Upravit údaje člena povodňové komise

Kliknutím na ikonu v tabulce seznam členů povodňové komise se zobrazí formulář editace
adresáře osob . Zde je možné údaje doplňovat, přepisovat i mazat. Po zadání změn klikněte na
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.

27
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

Zrušit členství v komisi

Zrušit členství v povodňové komisi můžete kliknutím na v tabulce seznam členů povodňové

komise . Jakmile na tuto ikonu kliknete, změní se na . Pokud nyní kliknete na Uložit změny,

odstraníte tuto osobu z dané povodňové komise. Jestliže kliknete na před uložením změn,

záznam se obnoví a ikona se změní opět na . Osoba, jejíž členství v povodňové komisi bylo
zrušeno, stále zůstává v adresáři osob a může být znovu do jakékoliv komise doplněna.

3.3 Adresář osob

Zvolením této položky z levého menu zobrazíte adresář členů, kde můžete vyhledávat a editovat
údaje  podle abecedního vyhledávače nebo vepsáním jména a kliknutím na lupu, přidávat nové
osoby  do adresáře nebo smazat osoby  z adresáře.
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3.3.1 Přidat nový záznam

Nový záznam vytvořte kliknutím v adresáři osob  na Přidat nový záznam. Vyplňte všechny
dostupné informace  o nové osobě a klikněte na Uložit záznam.

26
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

3.3.2 Editování kontaktních údajů

Nejprve vyhledejte osobu v adresáři . Každá osoba má na svém řádku ikonu Editovat
záznam. Na tuto ikonu klikněte a zobrazí se vyplněný formulář viz. přidávat nový záznam . Zde
je možné údaje editovat, doplňovat i mazat. Po zadání změn klikněte na Uložit záznam

3.3.3 Smazání záznamu osoby

Z adresáře lze smazat pouze osoby, které nejsou vedeny v komisích nebo kontaktech organizací.
V detailním výpisu údajů o osobě jsou všechna členství uvedena. Nejprve vyhledejte osobu v

adresáři . Každá osoba má na svém řádku ikonu Smazat záznam. Na tuto ikonu klikněte a
zobrazí se vyplněný formulář viz. přidávat nový záznam , ale bez možnosti editace. Pokud
chcete tuto osobu opravdu odstranit klikněte na Smazat záznam.
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3.4 Číselník funkcí v povodňové komisi

Zde máte možnost upravovat již vytvořené funkce (přímo v řádcích) nebo je odstranit křížkem.
Jestliže potřebujete založit novou funkci, vepište ji do dolního prázdného řádku a uložte. Vždy
preferujte výběr z funkcí, které jsou již k dispozici, před zakládáním nové funkce.

Vyplňování tabulky

1. Akronym – Číselná zkratka pro funkci, 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 funkce.

3. Pořadí – Určete pořadí funkce v povodňové komisi. Seznam členů komise je řazen podle
hierarchie funkcí a podle abecedy. 

Kliknutím na tlačítko Uložte změny založíte novou funkci v povodňové komisi.
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4 Povodňové plány

4.1 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

2. Výběr z menu

a) výběr kraje

b) výběr obce ORP

c) výběr obce
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.1.1 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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4.1.2 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 povodňový plán

a editovat údaje povodňového plánu.  Kliknutím na ikonu povodňový plán, zapnete filtr na

vybraný povodňový plán . Kliknutím na ikonu editovat údaje povodňového plánů, můžete
editovat základní údaje povodňového plánu. 

30
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.1.3 Výběr ORP

V menu klikněte na příslušný kraj viz. Výběr kraje , 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 . Kliknutím na

ikonu editovat údaje povodňového plánů, můžete editovat základní údaje povodňového plánu.
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4.1.4 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 .

Kliknutím na ikonu , můžete editovat základní údaje povodňového plánu.

30
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.2 Založení povodňového plánu

Zvolte kraj , obec (ORP)  nebo obec . 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 založíte povodňový plán obce Nové Město nad Metují. Kliknutím na se zobrazí stránka
Základní údaje povodňového plánu obce 574279 Nové Město nad Metují. Zde vyplňte všechny

dostupné údaje o povodňovém plánu.  Po vyplnění údajů klikněte na Uložit záznam. Ikona se

změnila na . Povodňový plán je založen.

˘

33 34 35



Povodňové plány

© 2006 - 2008 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 37

Po opětovném kliknutí na ikonu Editovat údaje povodňového plánu se objeví nově vytvořený

povodňový plán. Kliknutím na ikonu se zobrazí všechny povodňové komise , které byly
automaticky k plánu připojeny. Změnilo se menu vlevo - položky slouží k editování povodňového
plánu:

§ Základní údaje povodňového plánu

§ Seznam obcí povodňového plánu

§ Adresář osob

§ Číselník funkcí v povodňové komisi

31

36

38

26

29



© 2006 - 2008 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.38

Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.3 Seznam obcí povodňového plánu

K povodňovému plánu  můžete připojit další povodňové komise . Nejprve zapněte filtr na
povodňový plán . Pak klikněte v levém menu na Seznam obcí povodňového plánu. 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.

Jestliže chcete práci na určitém povodňovém plánu ukončit, klikněte na Zrušit filtr na povodňový
plán.

4.4 Důležité organizace v povodňovém plánu

Zapněte filtr na povodňový plán  a klikněte na odkaz Důležité organizace v horní liště, ten
umožňuje připojit důležité organizace k povodňovému plánu, pouze připojit nikoli vytvářet nové
organizace.

Kliknutím na Přidat organizace do povodňového plánu (červené písmo) se rozbalí seznam
organizací. Ty, které potřebujete připojit, označte ve čtverci zatržením. Subjekty připojujte vždy jen
v jedné kategorii a Uložte, pak v další a opět Uložte. Postupně je možné zadávat ve více
kategoriích, ale nezadávejte najednou např. v kategorii Podniky povodí a Veterinární správa apod. 
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Nastavení veřejných organizací v povodňovém plánu lze také vyvolat kliknutím na odkaz Přidat
organizace do povodňového plánu.

Odstranění organizace proveďte stejným způsobem, je zapotřebí zrušit zaškrtnutí ve čtverci v
Seznamu organizací povodňového plánu a Uložit.
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.4.1 Interní organizace

Každý povodňový plán může mít navíc také svůj interní seznam organizací, ten není součástí
společné databáze. Vytváří se samostatně. Klikněte na odkaz Základní organizace/skupiny
organizací povodňového plánu. Otevře se tabulka, kterou podle své potřeby vyplníte. Označíte-li
nějaký subjekt jako skupinu zaškrtnutím ve čtverci, bude to znamenat, že jste vytvořili název určité
skupiny organizací (nelze editovat), Uložte a klikněte na Seznam organizací povodňového

plánu. Vidíte novou organizaci. Podskupinu vytvoříte kliknutím na . Po každém kroku Uložte.
Zde již můžete vyplnit konkrétní údaje, editujte obdobně jako v povodňových komisích. 17
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Organizace můžete editovat obdobně jako povodňové komise , kliknutím na se zobrazí
tabulka, do které vyplňte všechny dostupné údaje o nové organizaci a Uložte záznam. Kliknutím

na do této organizace vkládáte seznam kontaktních osob této nové organizace.   

22
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

Chcete-li odstranit nějaký vámi vytvořený subjekt, je třeba nejdříve odstranit všechny podřízené

subjekty. Odstraňování položek provádějte kliknutím na v tabulce. Jakmile na tuto ikonu

kliknete, změní se na . Pokud nyní kliknete na Uložit změny, smažete tuto organizaci ze

seznamu organizací daného povodňového plánu. Jestliže kliknete na před uložením změn,

záznam se obnoví a ikona se změní opět na .

4.4.2 Nová organizace

Vytvoření nové organizace s podřízenými organizacemi. Zrušte filtr na povodňový plán.
Otevřete Kategorie organizací (menu vlevo dole).

V okně vidíte základní názvy organizací. Spodní řádek je prázdný, sem vyplňte podle sloupečků
potřebné údaje.



Povodňové plány

© 2006 - 2008 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 43

Uložte změny a opět klikněte na důležité organizace. Nová organizace je již v menu vlevo. Nyní
potřebujete zadat do nové organizace kontaktní údaje. Vyberte organizaci z menu a klikněte na 
Seznam organizací. Otevře se tabulka, kterou vyplňte. Označení skupina znamená, že tato
organizace bude mít svoje podřízené subjekty . Po vyplnění Uložte změny. 44
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4.4.2.1 Podřízená organizace

Přidávat podřízené subjekty můžete kliknutím na , rovněž můžete editovat základní údaje ,

přidávat kontaktní osoby  a nebo se podívat na evidenční list subjektu .   

Nakonec klikněte na organizaci v menu vlevo a již vidíte vámi vytvořenou strukturu.
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Jestliže potřebujete z nějakého důvodu organizaci zrušit, vymažte nejdříve podřízené subjekty, pak
nadřízenou skupinu a nakonec kategorii subjektu. 
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.5 Objekty povodňového plánu

Zde můžete vidět celkovou databázi objektů nebo databázi objektů na území zvoleného správního
celku - Kraj - ORP - Obec. Je možné vytvářet nové objekty nebo editovat objekty stávající. Nejprve
je třeba zvolit konkrétní povodňový plán zapnutím filtru na povodňový plán  a pak kliknout na
odkaz v horní liště - Objekty dPP. Otevře se následující okno.

30
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4.5.1 Základní údaje povodňového plánu

Zde máte možnost editovat základní údaje povodňového plánu. Po vyplnění příslušných údajů
klikněte na tlačítko Uložit záznam. Základní údaje povodňového plánu lze zvolit v levém menu po

zapnutí filtru na povodňový plán . nebo kliknutím na ikonu editovat údaje povodňového
plánu.  Povodňový plán lze celý smazat kliknutím na Smazat povodňový plán.

30
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

4.5.2 Hydrologický režim

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

Klimatologická charakteristika - Možnost editace v tabulkách. Po vyplnění příslušných údajů do
tabulek - Klimatologická charakteristika, Srážkové poměry, Sněhové poměry, klikněte na tlačítko 
Uložit.

4.5.4 Hydrologická povodí v povodňovém plánu

Na obrázku vidíte příklad hydrologického povodí, které bylo připojeno k povodňovému plánu .
Hydrologická povodí můžete připojit k povodňovému plánu odkazem Nastavení hydrologických
povodí.

30
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

V tabulce do kolonky hydrologické poměry v povodí lze doplnit poznámky, po té klikněte na
tlačítko Uložit.

4.5.4.1 Nastavení hydrologických povodí

Nejdříve zvolte povodí a následně můžete připojovat vámi zvolené úseky z povodí 1. řádu k
povodňovému plánu.
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Kliknutím na název povodí zvolte požadované povodí. Zde můžete zaškrtávat vybrané úseky. Pak
klikněte na tlačítko Uložit.

Nakonec klikněte na Hydrologická povodí v povodňovém plánu nebo vlevo v menu na
Hydrologická povodí v povodňovém plánu . Vidíte tabulku s vámi připojenými povodími.

4.5.5 Vodní toky v povodňovém plánu

Na obrázku vidíte příklad vodního toku, který byl připojen k povodňovému plánu .

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. D - Dalejský potok, G - Gbelský potok. Kliknutím na písmena se

49
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Příručka k modulu Editor dat povodňového plánu

zobrazí v tabulce příslušný vodní tok.

4.5.5.1 Nastavení vodních toků

Vodní toky připojujte pomocí vyhledávání s lupou nebo abecedního vyhledávače. Vybrané vodní
toky zaškrtněte ve čtverci vpravo a klikněte na tlačítko Uložit.

Nakonec klikněte na Vodní toky v povodňovém plánu nebo vlevo v menu na Vodní toky v
povodňovém plánu. Vidíte tabulku s vámi připojenými vodními toky.

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.
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4.5.6 Evakuační místa

Evakuační místa můžete připojit z nabídky objektů tak, že zaškrtnete příslušné evakuační místo ve
čtverci vpravo. Aktuální stav připojených objektů se zobrazí po kliknutí na Pouze objekty v
povodňovém plánu.

Může vytvořit rovněž nové evakuační místo. Klikněte na Přidat nový záznam a vyplňte. Kolonky

s ikonou se dají editovat pouze výběrem z číselníku. Klikněte na ikonu a po té na žlutou šipku
vlevo, takto zvolíte příslušný Kraj - Obec (ORP) - Obec. Ostatní položky lze vyplnit ručně.
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4.5.7 Hlásné profily

Hlásné profily kategorie A a B můžete připojit z nabídky objektů zaškrtnutím ve čtverci další hlásné
profily. Již zaškrtnuté jsou takové profily, které byly k povodňovému plánu připojeny automaticky
podle územní příslušnosti. Můžete vytvořit vlastní hlásný profil kategorie C. Klikněte na Přidat

nový záznam a vyplňte. Kolonky s ikonou se dají editovat pouze výběrem z číselníku .
Klikněte na ikonu a po té 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. Po vyplnění formuláře Uložte záznam

53
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4.5.8 Místa častých ledových obtíží

Editujte obdobně jako evakuační místa .53
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4.5.9 Nebezpečné objekty

Editujte obdobne jako evakuačni místa .

4.5.10 Ohrožené objekty

Editujte obdobně jako evakuační místa .

4.5.11 Srážkoměrné stanice

Srážkoměrné stanice můžete připojit z nabídky objektů, nebo můžete vytvořit vlastní novou

srážkoměrnou stanici. Klikněte na Přidat nový záznam a vyplňte. Kolonky s ikonou se dají
editovat pouze výběrem z číselníku . Klikněte na ikonu a po té na žlutou šipku vlevo, takto
zvolíte příslušný Typ stanice hydrologického povodí III. řádu, Kraj - Obec (ORP) - Obec, Katastr a
Provozovatele. Ostatní položky lze vyplnit ručně. Po vyplnění formuláře Uložte záznam

53
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4.5.12 Vodní díla/objekty na toku

Editujte obdobně jako evakuační místa .

4.5.13 Vodní nádrže

Editujte obdobně jako evakuační místa .

53
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4.5.14 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, 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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4.5.14.1 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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4.5.14.2 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.
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4.5.14.3 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
komprimovaný soubor Veřejných či neveřejných stránek organizací. Vyberte položku, kterou
chcete stáhnout a Uložte do svého PC.
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4.5.14.4 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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