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Projekt QJ1520322 „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s 

mezinárodními standardy“ je řešen s finanční podporou Ministerstva 

zemědělství v rámci Programu zemědělského aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 

2012–2018 „KUS“. 



On-line aplikace pro stanovení a ověření vodní stopy (Praha 2. 11. 2017) 

O aplikaci 

Účel: 
- poskytnutí nástroje pro uživatelsky jednoduché provedení 

výpočtu vodní stopy jednoduchých i složitějších systémů. 
 
Provedení aplikace: 
- internetová (webová) online aplikace, 
- referenční data dostupná/uložená na serveru, 
- data specifická pro hodnocený systém zadává uživatel. 

 
Použité technologie: 
- technologie ASP (skripty na straně serveru), JavaScript 

(skripty na straně klienta) v kombinaci s CSS (kaskádové 
styly), WebMap (mapový server). 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Aktuální stav zpracování aplikace 

Aktuální stav k 2.11.2017: 
- „beta“ verze, jsou implementovány všechny základní funkce 

uživatelského rozhraní, zadávání dat, provádění výpočtů a 
zobrazení výsledků (mimo tisku), 

- používají se testovací datové sady (vzorky dat), 
- probíhá testování (uživatelské rozhraní, výpočetní algoritmy). 
 
Co bude následovat: 
- připravuje se tisk výstupů (tisková sestava výsledků), 
- finalizace („ladění“) aplikace (funkčnost, ovládání), 
- implementace finálních datových sad (referenční data). 
 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2.11.2017) 

Dostupnost aplikace – kde a kdy 

Kdy: 
- prosinec 2017 (publikace aplikace na internetu). 

 
Kde: 
- odkaz ze stránek projektu – http://vodnistopa.vuv.cz 
- odkaz z hlavní stránky HEIS VÚV – http://heis.vuv.cz 

 
 
 

http://vodnistopa.vuv.cz/
http://heis.vuv.cz/


Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 Krok 1:  

Úvodní obrazovka 
 
Úvodní obrazovka 
obsahuje stručnou 
informaci o aplikaci. 
 
Pro práci s aplikací je 
třeba potvrdit souhlas  
s licenčním ujednáním. 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 

Krok 2:  
Nastavení výpočtu 
 
Zadání vstupních 
parametrů výpočtu 
zahrnuje: 
- obecné parametry 

pro zvolenou 
metodu výpočtu, 

- popis struktury 
(členění) systému, 

- údaje o užívání 
vody. 

 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 

Krok 2 (pokračování):  
Nastavení výpočtu 
 
V průběhu práce s 
aplikací je k dispozici 
nápověda.  
 
Obsah nápovědy je 
vždy přizpůsoben 
aktuálnímu kroku 
výpočtu (obsahu 
aktuálního okna 
aplikace). 
 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

Krok 2 (pokračování):  
Nastavení výpočtu 
 
Definice struktury 
systému a údajů  
o užívání vody se 
provádí na: 
- „záložkách“ 

(členění na 
subsystémy), 

- „panelech“  
(vstupy a výstupy 
vody). 

 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 

Krok 2 (pokračování):  
Nastavení výpočtu 
 
Referenční data  
(data pro danou 
metodu výpočtu  
a zeměpisnou polohu) 
lze vyplnit automaticky 
výběrem místa vstupu 
nebo výstupu (odběru 
nebo vypouštění) vody 
v mapě. 
 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 

Krok 3:  
Kontrola dat  
a provedení výpočtu 
 
Před provedením 
výpočtu je provedena 
kontrola formální 
správnosti dat.  
 
Zobrazen je výpis: 
- chyb (brání  

provedení výpočtu), 
- varování (nebrání  

provedení výpočtu). 
 
 
 



Metodické výstupy z projektu QJ1520322 (Praha 2. 11. 2017) 

Ukázka aplikace 

 
 
 

Krok 4:  
Výsledky výpočtu 
 
Výsledky obsahují 
vždy údaje pro: 
- systém jako celek, 
- jednotlivé fáze 

životního cyklu, 
- dílčí subsystémy, 
- a to vždy včetně 

agregací vstupů a 
výstupů vody, 

- včetně souhrnu 
vstupních dat. 
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