https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz = https://povoden.kraj-lbc.cz
JAK SI VYTVOŘIT ÚČET NA POVODŇOVÉM PORTÁLE ...
Vytvořím si ho přímo na portále (vpravo nahoře) a jeho vytvoření oznámím administrátorovi portálu
(irena.koskova@kraj-lbc.cz) včetně své funkce v povodňové ochraně. Účet bude nastaven se
správným oprávněním a jeho nastavení bude oznámeno emailem.

… A PROČ HO MÍT
Prostřednictvím portálu s uživatelským účtem bude uživateli dostupné:

DATABÁZE POVODŇOVÝCH KOMISÍ
- https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/povodnove-komise
Je důležité mít aktualizovanou databázi povodňových komisí, protože:
● Databáze je pravidelně nahrávána do Povodňového plánu ČR a POVIS, což je nezbytná
podmínka pro získávání dotací
● Databáze je využívána Hasičským záchranným sborem LK a Policií ČR. Taktéž ji sdíleně
mohou využívat příslušné ORP a Liberecký kraj. Stačí tedy tyto organizace odkazovat na
aktuální stav vaší povodňové komise na Povodňovém portále LK.
● Databázi si lze stáhnout pro offline využití ve tvaru PDF. Buď jednotlivou obec, případně jako
sestavu pro celé ORP.
● V databázi se upravuje karta povodňové komise (sídlo, veřejné kontakty, odkaz na
povodňový plán, veřejné nebo neveřejné pohotovostí číslo) a údaje jednotlivých členů
(veřejné i neveřejné údaje)

CHAT POVODŇOVÝCH PRACOVNÍKŮ - https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/chat
Můžete sledovat a vyjadřovat se ve sdílené diskusi povodňových orgánů. Příspěvky lze vkládat jako
veřejné, neveřejné nebo jen pro svou povodňovou komisi. Lze přiložit mapový zákres události.
V případě povodňové události lze mapové výstupy z chatu sledovat v souhrnné mapové úloze.

ONLINE STAV MĚŘÍCÍCH ČIDEL- https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-monitoring
Přehledné zobrazení stavu hladinoměrů a srážkoměru na celém území Libereckého kraje v mapě i
tabulkách (https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/hladinomery, https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/srazkomery)

MAPOVÁ PODPORA- https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy
Pravidelně udržované mapové úlohy včetně aktuálních dat katastru, záplavových území...
Dostupnost zobrazení sítí z technické mapy Libereckého kraje.

NÁSTROJ PRO ZÁKRESY POVODŇOVÝCH ŠKODA POVODŇOVÝCH UDÁLOSTÍ
- https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/udalosti
V případě povodňové události možnost jednoduchého zákresu povodňových škod. Vytvořená data
lze stáhnout ve formě dat pro GIS.

SEKCE MŮJ POVODŇOVÝ PORTÁL - https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/muj-portal
Předpřipravené rozhraní pro uživatele, kam si může nahrát svůj výběr dat, který chce mít rychle
dostupné: hladinoměry, srážkoměry, povodňové organizace, povodňové komise.

DOPROVODNÁ MOBILNÍ APLIKACE - https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mobilka
Datově propojená aplikace (mapy, chat, monitoring…) Ke stažení na Google Play i AppStore.

