Manuál ovládání portálu
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Domovská stránka
Na hlavní (domovské) stránce http://www.intersucho.cz/cz/ jsou dostupné mapové podklady
popisující aktuální stav zemědělského sucha. Jsou k dispozici ke stažení pro kohokoliv.
Naleznete zde tyto mapy:
 Intenzita sucha – mapa znázorňuje odchylku půdní vlhkosti od obvyklého stavu
v letech 1961-2010 (viz. Obr. 1) – aktualizováno 1x týdně (pro aktivní uživatele
denně)
 Nasycení půdy – mapa znázorňuje na kolik procent je nasycena půdní vrstva vodou –
aktualizováno 1x týdně (pro aktivní uživatele denně)
 Dopady na vegetaci – mapa znázorňuje relativní kondici (= množství biomasy)
polních plodin, travních porostů i lesních porostů jako odchylka od obvyklého stavu
v letech 2000-2015 – aktualizováno 1x týdně
 Dopady na zemědělství – mapa znázorňuje odhady dopadů sucha na výnosy hlavních
pěstovaných plodin na základě pozorování našich registrovaných uživatelů –
aktualizováno 1x týdně
 Předpověď Intenzity sucha a Předpověď nasycení půdy – jedná se o předpovědní
mapy, které popisují pravděpodobný vývoj sucha v následujících 10-ti dnech; –
aktualizováno 1x denně.
Veškeré mapy je možné spustit odkazem „Přehrát animaci“ pro poslední 4 týdny, 3 měsíce,
rok či je možné si nadefinovat vlastní časový interval.

Obr. 1 Domovská stránka webu www.intersucho.cz s označením názvu mapy a tlačítka pro
stažení.
Mapy, které jsou aktualizovány 1x týdně jsou nahrávány na web vždy v pondělí do 15:00
hodin odpoledne a odrážejí stav k předchozí neděli v 7:00 ráno. Mapy, které jsou
aktualizovány 1x denně jsou nahrávány vždy do 13:00 a odrážejí stav předešlého dne.

Sucho v okresech
Součástí webu jsou detailní Mapy okresů (obr. 2) dostupné na tomto odkaze:
http://www.intersucho.cz/cz/sucho-v-okresech/

Obr. 2 Sucho v okresech, kde uživatel může stahovat mapy jednotlivých okresů.
Mapy okresů jsou mapové podklady, na kterých můžete v detailním rozlišení sledovat intenzitu
sucha a nasycení půdy vodou až na úroveň Vašich katastrů v rozlišení 500 x 500m (příklad
Obr. 3).

Obr. 3: Mapa okresu Jablonec nad Nisou, kde po přiblížení mapy je možno sledovat stav
sucha na úrovni katastrů až na grid 500x500m.

Předpověď
Součástí webu je dále podkategorie „Předpověď:“ http://www.intersucho.cz/cz/osuchu/predpoved/ (Obr. 4.), Zde naleznete sadu map desetidenní předpovědi pro půdní vrstvu
0-100 cm, která je denně aktualizována a dále mapu dvouměsíční prognózy, která je
aktualizována 1x týdně (opět v pondělí do 15:00).
Navíc jsou pro aktivní uživatele, kteří v daném týdnu vyplní dotazník k dispozici denně
aktualizované předpovědi vývoje půdní vlhkosti nejen v profilu 0-100 cm ale i v hloubce 0-40
cm, a dále předpověď srážkových úhrnů, vývoje teplot a dalších meteorologických prvků. Pro
přístup k těmto údajům je třeba pouze věnovat týdně několik minut času vyplnění dotazníku
(viz. dále).

Obr. 4: Podkategorie „Předpověď“ s mapou desetidenní předpovědi a mapou dvouměsíční
prognózy.
Mapy
Na internetovém serveru je dále podkategorie Mapy, jedná se o archiv map:
http://www.intersucho.cz/cz/mapy/
Zde jsou Vám k dispozici všechny mapy, které byly na webu prezentovány a k nim detailní
popis, který v týdenním kroku dokumentuje průběh sucha a jeho vývoj a to od roku 2012.
V našem interním archívu pak existují záznamy o průběhu suchých epizod od roku 1961.
Registrovaná část a dotazník
Součástí internetových stránek je také registrovaná část, kde odborní hodnotitelé popisují a
dokumentují stav sucha na svých vybraných lokalitách (katastrech) pomocí jednoduchého
dotazníku založeného na znalosti aktuálního vývoje sucha. Výstupem těchto dotazníků je
mapa „Dopady na zemědělství“, která je dostupná na domovské stránce webu a je
aktualizována 1x týdně. Detailní popis, jak otevřít a vyplnit dotazník, jak se zapojit do
projektu monitorování sucha, a jak se stát expertním hodnotitelem popisujeme v následujících
krocích.

Jak vyplnit dotazník a zapojit se do monitoringu sucha
Na webu intersucho.cz jsou každý týden aktualizovány celostátní a regionální (okresní) mapy
intenzity sucha, vodní bilance a další, jak bylo zmíněno v obecných informacích. Naší snahou
je od Vás – agronomů, ovocnářů, chmelařů či vinohradníků, získat zpětnou vazbu o aktuální
situaci porostů a vodní bilanci a to také v týdenním kroku. Zároveň Vám za Vaši spolupráci
chceme nabídnout rozšířenou detailní předpověď vývoje sucha na až 10 následujících dní
aktualizovanou každých 24 hodin, která je dostupná jen pro registrované uživatele.
K dotazníku se dostanete z domovské stránky pomocí tlačítka „Sbírejte s námi data“:

KROK 1: Prvním krokem je vyplnit hlavičku dotazníku
(http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/), což provedete pouze JEDNOU při první návštěvě
dotazníkové stránky; při dalších návštěvách se již budete přihlašovat ke svým uživatelským
účtům a Vaše údaje budete mít vyplněny (červeně označená pole v obrázku jsou nezbytná pro
vyplnění a další pokračování v práci):

KROK 2: U kolonky „Oblast hospodaření“, prosím, zvolte Vaši primární oblast zájmu
(můžete volit mezi: zemědělství, ovocnářství a vinařství, lesnictví).

Dotazníky pak následně můžete vyplnit nejen pro primárně zvolené např. zemědělství, ale i
pro další obory (pouze ve Vašich registrovaných účtech kliknete na „Moje údaje“ a zde
zvolíte a uložíte jinou oblast hospodaření a seznam otázek v dotazníku se upraví).
KROK 3: Po vyplnění hlavičky, prosím, následně vyplňte otázky v dotazníku a dotazník
odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat dotazník“, které bude pod dotazníkem. Díky těmto
krokům Vám bude provedena registrace a bude Vám založen Váš osobní účet.
KROK 4: Do Vašeho emailu Vám automaticky přijde uživatelské jméno (což je Vás email,
který jste uvedli při prvním vyplnění hlavičky dotazníku) a heslo, díky kterému se může
přihlásit na svůj účet a v následujících týdnech pokračovat s pravidelným vyplňováním.
KROK 5 (KROK 1 pro již registrované): Při další návštěvě se tedy, prosím, přihlaste na svůj
účet (http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/):

Po přihlášení na svůj účet pak také můžete využívat všech výhod registrovaného uživatele,
tzn. kromě přístupu k předpovědím sucha Vám budou ukládány Vaše vyplněné dotazníky a k
nim příslušné mapy popisující stav sucha, které si budete moci archivovat.
KROK 6 (KROK 2 pro již registrované): Dotazník samotný se skládá z 14 otázek a
komentářového pole. Otázky vyžadují odpověď pomocí jednoduché škály, která je popsána.

U každé otázky, na kterou jste schopni odpovědět, prosíme, o Váš expertní odhad, který
postihne pokud možno situaci v celém katastrálním území či farmě jako celku.
KROK 7 (KROK 3 pro již registrované): Pokud nám budete chtít sdělit cokoliv nad rámec
dotazníku, využijte, prosím, pole pro komentáře. Vaše slovní hodnocení pak po mírné korekci
umisťujeme na webové stránky, ale ne pod Vašim jménem či katastrem, ale pouze jako slovní
hodnocení pro vybrané okresy.
KROK 8 (KROK 4 pro již registrované): Všechny odpovědi jsou zpracovány do mapové
podoby a bez odkladu (do cca 24-48 hodin) publikovány. Pokud naleznete nesrovnalost
v prezentaci Vaší odpovědi či máte jiný komentář, obraťte se prosím na bartolen@gmail.com.
KROK 9 (KROK 5 pro již registrované): Nevíte jak dál? Kontaktujte prosím
bartolen@gmail.com.
Vyplnění dotazníku je formou bodování a podle našich zkušeností NEZABERE VÍCE NEŽ
PĚT minut

Časté otázky a odpovědi:
Co je cílem tohoto typu monitoringu? Primárně zajistit aktuální, spolehlivé a o praxi opřené
informace o aktuálním suchu a jeho dopadech. Výhodou je právě aktuálnost, která umožní
včas reagovat na situaci jak ze strany zemědělských podniků a organizací tak ze strany
veřejné správy.
Co získám vyplněním dotazníku? Budu se podílet na činnosti v Evropě unikátního systému,
který umožní lépe řešit případné krizové situace. Současně získám přístup k aktualizované
předpovědi vodní bilance, intenzity sucha, ale i dalších agrometeorologických parametrů a to
ve vysokém prostorovém i časovém rozlišení. Přístup k denním aktualizacím předpovědních
map mají pouze spolupracovníci, kteří v daném týdnu dotazník vyplnili.

Co se děje s Vašimi odpověďmi?:
Vaše odpovědi i dotazy jsou obratem zpracovávány týmem expertů a jsou publikovány v
podobě mapového podkladu, který je pravidelně 1x týdně publikován na webu intersucho.cz.
Jedná o mapy „Dopady na zemědělství“ (obr. 5).

Obr. 5: Domovská stránka s mapou „Dopady na zemědělství“, která vzniká díky spolupráci
s expertními hodnotiteli, kteří v týdenním kroku pomocí dotazníku popisují stav sucha na
svých lokalitách.
Tato mapa přináší pohled na aktuální stav očima agronomů, vinohradníků, zelinářů či lesníků.
V mapě ke stažení je dále možno sledovat agronomy hodnocenou vodní bilanci od začátku
vegetační sezóny a dále informaci o aktuálním obsahu půdní vláhy v orniční vrstvě (obr. 6).

Obr. 6: Mapa „Dopady na zemědělství“ na okresní úrovni.

Zásadně důležitá je pravidelnost vyplňování dotazníku, protože bez ní není možné zajistit
konsistenci mapového podkladu. I proto přidělujeme váhu jednotlivým zpravodajům na
základě pravidelnosti a spolehlivosti hlášení. Ačkoliv při pravidelném vyplňování investuje
průměrný respondent cca 5 minut času týdně, dobře si uvědomujeme, že čas je jedna z
nejcennějších věcí, které máte. I proto se snažíme, aby Ti kteří dotazník vyplní, profitovali
přístupem k informacím. Současně plánujeme zaregistrované experty zvát na informační akce
zaměřené na metody monitoringu a adaptačních opatření v případě epizod sucha.

Nebudete-li si během vyplňování dotazníku jistí nebo si nebudete vědět rady se samotnou
registrací a následnou prací s Vaším účtem tak se neváhejte obrátit na:
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Telefon: +420 545 133 094
Mobil: +420 731 622 088
Email: bartolen@gmail.com

Závěrem Vám chceme poděkovat za spolupráci při naší společné
snaze monitorovat sucho a eliminovat jeho dopady. Těšíme se na
Vaše odpovědi!

