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Příloha: 

 

Digitální povodňová kniha 

Povodňové knihy jsou ze zákona zpracovávány na všech úrovních složek zabývajících se povodňovými 
situacemi. Informace z povodňových knih představují jednu ze základních informací o celkovém 
průběhu povodně, provedených pracích  a dalších aktivitách, až po soubor škod způsobených povodní 
v daném místě. Informace z povodňové knihy jsou používány pro přípravu průběžných i celkových 
zpráv o povodni a pro řešení náhrady škod. Představují tedy naprosto základní zdroj informací, který 
je nutný dále využívat a zpracovávat. 
 
Ovšem papírová forma povodňových knih je nevhodná pro jakékoli přímé automatické nebo 
poloautomatické zpracování informací. 
 
Modul digitální povodňová kniha je robustní aplikace, tvořící uživatelské rozhraní k databázi 
informačního systému. Přístup k této aplikaci je pro registrované uživatele přes webové rozhraní. Tuto 
aplikaci lze instalovat i jako samotstatně fungujícího „klienta“ tak, aby mohla být užívána za všech 
okolností, při kterých je k dispozici funkční počítač a bez aktuální trvalého připojení na Internet. 
 
Digitální povodňová kniha je propojena s centrální databází POVIS, která 

 organizuje komunikaci povodňových orgánů 
 umožňuje informační vstupy externích subjektů 
 koordinuje aktualizaci dat mezi jednotlivými subjekty užívajícími digitální povodňovou knihu 
 může provádět i koordinaci dat s ostatními informačními systémy (digitální povodňový plán, 

ISKŘ, SIVS apod.) 
 
Do povodňové knihy, a to i v papírové podobě, je nutné zapisovat všechny informace o situaci 
a opatřeních, které v průběhu povodňové epizody povodňová komise přijme, odešle, projedná, 
rozhodne apod. 
 
Při digitálním zpracování těchto informací hned při jejich vzniku a dalším organizováním jejich 
distribuce s pomocí informačního systému a centrálního datového skladu lze významně zjednodušit 
a urychlit práci a zpřesnit rozhodování povodňových orgánů. 
 
Digitální povodňová kniha umožňuje povodňovým orgánům na úrovni KRAJ – ORP – OBEC vést 
evidenci o povodňové události a jednotlivé informace pak dále poskytovat svým nadřízeným orgánům. 

   

 
Základní funkce digitální povodňové knihy: 
 Zápis událostí 
 Příjem a distribuce zápisů 
 Kontrola, zda je zápis potvrzen 
 Aktivace náhradních kanálů pro doručení, pokud není příjem potvrzen v časovém limitu 
 Záznamník přijatých a odeslaných hovorů 
 Evidence přítomnosti členů komise (prezenční listina) 
 Komunikace mezi povodňovými komisemi jednotlivých obcí, ORP, krajů a ÚPK 
 komunikace mezi skupinami povodňové komise (pracovním štábem apod.) 
 Při předání pravomoci komisi vyššího stupně nebo štábu krizového řízení umožňuje převzít 

a pokračovat v dokumentaci vývoje povodňové epizody 
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Ústředním povodňovým orgánům poskytuje komplexní přehled o významných jevech v ohroženém 
území, žádostech o pomoc či vyhlášeným SPA, informace podává v jednotné podobě, z jednoho 
datového zdroje tak, aby nedocházelo k duplicitě, časovému skluzu či nesprávné interpretaci. 
Integruje data digitálního povodňového plánu o významných objektech a jevech v povodí 
s jednoznačnou geografickou polohou. 
 
Webové rozhraní 
Aplikace komunikuje prostřednictvím aplikačního serveru přímo s centrálním databázovým systémem 
POVIS. Webové rozhraní bude mít téměř shodnou funkčnost s klientskou aplikací, kromě funkcí 
analytických a prezentačních – ty jsou součástí pouze webového rozhraní informačního systému. 
Přihlášení k systému přes webové rozhraní nebo samostatnou aplikaci bude mít stejnou platnost. 
Síťové spojení bude vždy šifrované pomocí SSL. 
 
Klientská aplikace 
Samostatně instalovaná aplikace digitální povodňové knihy pracuje za normálních okolností v režimu 
ON-LINE, tzn, že kontinuálně nebo v nastavených intervalech přebírá zápisy a aktualizace dat 
z centrálního datového skladu. Pokud není možné ON-LINE připojení, je aplikace v režimu OFF-LINE 
schopna zapisovat údaje do lokální databáze a případně pravidelně upozorňovat uživatele, že je třeba 
aktivovat internetové spojení pro aktualizaci. Po obnovení spojení s centrálním datovým skladem 
se údaje okamžitě synchronizují. 
Aplikace dPK musí především splňovat požadavek na funkčnost i v případě výpadku komunikace 
s centrálním databázovým uzlem POVIS. Pro zajištění funkčnosti musí tedy aplikace dPK disponovat 
embedovaným nebo připojeným databázovým strojem umožňujícím skladování a organizaci vydaných 
i přijatých zápisů. Aplikace dPK za předpokladu funkčního spojení s databází POVIS aktualizuje lokální 
datovou sadu podle potřeby (nový vydaný zápis nebo nová přijatý zápis) a v případě výpadku spojení 
se serverem je aplikace schopna pracovat s lokální verzí databáze, dokud není spojení obnoveno. 
Veškeré pořízené záznamy se po obnovení spojení automaticky načtou z lokální databáze 
do centrálního datového uzlu a naopak z centrálního datového uzlu se načtou zápisy týkající 
se zájmového území. 
 

PŘIHLÁŠENÍ 
 

Přístup do Digitální povodňové knihy bude neveřejný ve dvou základních úrovních: 

➢ podle ID komise a hesla komise 
tento způsob je určen pouze pro čtení zápisů 
 

➢ podle ID člena komise a jeho hesla 
tento způsob umožní přístup ke všem funkcím podle statutu uživatele 

Spolupráce více uživatelů 

K verzi aplikace, registrované pro komisi se může z více počítačů přihlásit libovolný počet členů této 
komise. Jejich zápisy mohou před odesláním do centrálního systému podléhat autorizaci jednoho 
pověřeného člena, aby se zabránilo případným duplicitám informací. I neautorizované zápisy ale 
zůstávají zapsány v databázi povodňové knihy. 

 

Přihlašovací řádek je trvale zobrazen. 

• 
A - informace o aktuálním datu a čase. Může být doplněno odkazem na synchronizaci času počítače 
s časovým serverem. 

• B - pole pro přihlášení komise a individuální přihlášení člena. 
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Komise 

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti. 

Člen komise bez práva autorizace 

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti. Může pořizovat záznamy 
v povodňové knize, které však před odesláním jiné komisi nebo subjektu podléhají autorizaci. 

Člen komise s právem autorizace 

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti. Může pořizovat záznamy 
v povodňové knize, které jsou automaticky autorizovány. 

Nadřízená komise 

má práva pro čtení záznamů povodňových knih podřízených povodňových komisí. 

Člen nadřízené povodňové komise 

má právo pro čtení záznamů povodňových knih podřízených povodňových komisí. Právo zápisu získává 
v případě převzetí činnosti podřízené povodňové komise. 

 

ZÁHLAVÍ 

Záhlaví digitální povodňové knihy shrnuje důležité informace o situaci v oblasti působnosti povodňové 
komise. 

 

Oblast záhlaví je rozdělena na tři informační bloky A-C: 

A 
Indikace stupně povodňové aktivity přihlášené komise textem a podkladovou barvou. 

B 
Informace o přihlášené komisi a o vybraných dalších komisích, jejichž aktivity jsou sledovány: 

▪ název přihlášené povodňové komise 
▪ seznam sledovaných podřízených povodňových komisí, nebo vybraného setu komisí 
▪ podkladová barva neutrální nebo modrá určuje, zda komise žádá o pomoc 

C 
Informační blok s nastavitelným obsahem 

▪ název profilu, stav a průtok (barva podkladu podle dosaženého SPA), 

▪ 
nebo rozdíl k úrovni SPA (mínus když stoupá, plus když klesá) a šipka tendence (zobáček /\ nahoru, 
\/ dolů nebo =) 

▪ 
lze nastavit, které profily jsou zobrazeny: vybrané, nebo podle dosaženého SPA, nebo podle změny 
stavu 
alternativně: 

▪ údaje srážkoměrů (pro horské oblasti důležitější než údaje z profilů) 

▪ 
při agregovaných zobrazeních různých komisí koláčové grafy vyhlášených SPA, vyslaných žádostí 
o pomoc a pod. 

▪ při agregovaných zobrazeních různých komisí schematické mapy oblasti 

  

Příklad záhlaví pro ORP při 3.SPA a vyžádané pomoci (sledovány jsou i údaje okolních komisí): 
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MENU 
 

Ovládání aplikace je rozděleno do tří oblastí: základní "Hlavní menu", jehož položky se při přepínání 
mezi formuláři nemění, "Boční menu", jehož obsah je závislý na volbě v Hlavním menu a ovládací 
"Menu detailu", které umožňuje hlavně pohyb ve výpisech a ukládání údajů ve formulářích. 

Hlavní menu 

Položky hlavní navigace stránek formou záložek: 

• Komise 

• Členové 

• Kniha 
• SPA 

• Pomoc 

• Profily 
• Poznámky 
• Report 
• Nastavení 
• Nápověda 

Boční menu 

Navigace v levém bočním sloupci má proměnlivý obsah podle volby hlavního menu. 

Menu pro detailní údaje a formuláře 

V horní části formuláře detailních informací je řádek (případně více řádků) s položkami pro navigaci 
v databázi a ukládaní údajů zapsaných ve formulářích. Řádek se stejnými ovládacími prvky se vždy 
opakuje i na konci detailního výpisu. 

http://www.povis.cz/html/dpk_komise.htm
http://www.povis.cz/html/dpk_komise.htm
http://www.povis.cz/html/dpk_spa.htm
http://www.povis.cz/html/dpk_pomoc.htm
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KOMISE 
 

V této části lze vybírat komise, jejichž údaje mají být zobrazovány společně s aktivní komisí 
a sestavovat skupiny adresátů zápisů. Aktivní komisi nelze vypnout. 

K výběru jsou zobrazeny pouze podřízené komise, komise stejné úrovně a komise bezprostředně 
nadřízená, které jsou definovány v povodňovém plánu pro přihlášenou komisi. Vždy se lze připojit pro 
čtení údajů podřízených komisí. Komise na stejné úrovní nebo komise nadřízené mohou povolit stejné 
úrovně a podřízeným možnost připojení pro čtení. Pro rychlejší volbu je možné předem definovat 
"sady" komisí podle různých potřebných kritérií. 

Sady povodňových komisí slouží pro 

• agregaci zobrazení zápisů v povodňových knihách 
• komunikaci mezi komisemi. 

Základní sady povodňových komisí 

• komise obsažené v povodňovém plánu 
• nadřízené komise 
• podřízené komise 

Sady povodňových komisí pro komunikaci 

• komise na vodním toku 
• komise po proudu vodního toku 
• a pod. 

Sada podle zvolených hlásných profilů pro poskytování informací o stavu na hlásném profilu 

Sada subjektů pro poskytování a získávání informací od subjektů 

Příklad seznamu členů povodňové komise s detailem kontaktů (každý člen má právo editovat vlastní 
kontakty): 
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Základní funkce pro přihlášenou povodňovou komisi 

• aktivace povodňové komise 
• seznam členů povodňové komise 
• kontaktní informace pro jednotlivé členy povodňové komise 
• prezenční listina 
• volba zapisovatelů do digitální povodňové knihy 

Funkce zohledňující zvolenou sadu povodňových komisí 

• abecední rejstřík pro vyhledávání kontaktů členů zvolených povodňových komisí 
• vyhledávání členů povodňových komisí 
• aktualizace kontaktních údajů 
 
 
 

ZÁPISY 

Základní formulář pro čtení a vytváření zápisů povodňové knihy. Zobrazuje se jako první po přihlášení 
k aplikaci. 

 

Barvou je vyznačeno za jakého lokálního stupně povodňové aktivity byly zápisy vloženy do systému. 

Zobrazení – výpis zápisů 
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• kompaktní – zobrazí pouze první řádek zápisu 
• stručný – zobrazí max. 30 slov (počet lze nastavit) 
• kompletní – zobrazí celý zápis 
• mapa – zobrazí zápisy lokalizované na mapě 

Formát zobrazení zápisů 

• barevné políčko indikující nejvyšší SPA v působnosti komise v době zápisu 
• datum a čas zápisu 
• autor zápisu 
• text zápisu 

Boční nabídka slouží pro volbu funkcí souvisejících se zobrazeným seznamem zápisů a umožňuje:¨ 

• Přidat nový zápis 
• Zobrazit tématicky filtrované seznamy zápisů 
▪ Telefonní hovory 
▪ Nepotvrzené zápisy 
▪ Zápisy k autorizaci 
▪ Aktuální zápisy 
• Zobrazit dialog pro fulltextové vyhledávání v zápisech povodňové knihy 

Příklad zobrazení a klasifikace zápisů na mapě: 

 

 
 

SPA 

Ze zápisů v povodňových knihách se zde soustřeďují údaje o stupních povodňové aktivity v rámci 
aktivní komise a případných dalších komisí předvolených pro čtení informací. 

Pomocí mapy nebo volby výpis zápisů zobrazíme zápisy povodňové knihy s vyhlášením nebo zrušením 
SPA. 
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POMOC 

Ze zápisů v povodňových knihách se zde soustřeďují údaje o zapsaných žádostech o pomoc v rámci 
aktivní komise a případných dalších komisí předvolených pro čtení informací. 
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Zápisem lze vyžádat pomoc obecně nebo s konkrétními požadavky. 

V případě vyplnění konkrétních požadavků (např. mechanizace, pytle, zdravotnický materiál apod.) je 
zápis adresován vlastníkům požadovaných zásob, přednostně v okolí obce – pokud jsou tyto informace 
známy z povodňových plánů. Informace o takovémto směrování zápisu je připojena k zápisu 
nadřízeným složkám stejně jako případné kladné odpovědi. 

Indikovány jsou dva stavy: žádost o pomoc a pomoc je již poskytována. 

 

PROFILY 

Obsahuje údaje o všech hlásných profilech definovaných v povodňovém plánu. 

Zde je volitelné, které profily jsou v záhlaví, lze nastavit, že v záhlaví jsou automaticky nejrychleji 
rostoucí profily, nebo s dosaženým SPA a pod. 

Základní údaje profilu a aktuální stav je přebírán z databází ČHMÚ, podniků povodí, případně 
z lokálních hlášení (profily C). 

Tlačítkem [název profilu] se aktivuje formulář pro zápis a odeslání místního odečtu v případě 
poruchy přenosu dat, ledových bariér a pod. 

Další poskytované údaje: 

• datum a čas zobrazených údajů 
• odpočítavání času od dosažení poslední tabulkové hodnyty  SPA 

• 
rozbalovací seznam obcí po toku, pro něž je profil aktivní (možné použít barvu pro aktuální SPA 
v obci) 
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REPORT 

Tato část umožňuje pravidelný tisk zápisů povodňové knihy pro účely archivování, případně 
generování digitálně podepsaných PDF souborů. 

Pro analytickou činnost povodňové komise budou k dispozici agregované a filtrované výstupy: 

• dosahování kritických stavů na profilech 
• sumarizace vyžádané pomoci 
• sumarizace údajů o evakuacích 
• přehled vyhlašování SPA. 
• statistika využití dPK 
• formuláře pro hlášení mimořádných událostí 

Další potřebné tiskové výstupy budou definovány v průběhu restování podle potřeb praktické využívání 
Digitální povodňové knuhy. 

V centrální databázi jsou data zálohována, ale je možné nastavit i lokální zálohování. 

 

 


