
 

 

Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 

11705 Praha 1 – Nové Město  
Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 

 Fax  : +420 224 810 478 

 IČ : 00020478 

   

 

 

SITEWELL s.r.o. Táborská 31 

140 00 Praha 4 – Nusle 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v  Ústí n. L., oddíl C, spisová značka 11009 Tel. : +420 255 710 011 

 Fax  : +420 241 400 399 

 IČ : 250072032 

 DIČ : CZ250072032 

 
 
 

Určeno pro: uživatele systému iLPIS 
 

Všechny ochranné známky a názvy produktů uvedené v tomto materiálu jsou nebo mohou být registrované obchodní značky nebo ochranné 
známky jejich příslušných vlastníků.  ©2011 Sitewell s.r.o. 

 

 
 

 

 

Modul Přípravy změn PB/DPB  

ze strany farmářů 

- iLPIS - 

 

 

 

Uživatelská příručka pro farmáře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

Modul Přípravy změn PB/DPB  © Sitewell s.r.o. 2011 

 Strana 2 (celkem 19) 
 

Autoři a historie verzí: 

 

Verze Zpracoval Stručný popis změn Datum 

1.0 Michal Horák Základní analytické rozpracování změn 

v modulu MA. 

07. 01. 2011 

1.1 Veronika Dvořáčková Uživatelská příručka 02. 03. 2011 

1.2 Veronika Dvořáčková Kap. 3.1.3, Aktualizace kap. 3.2.1, 3.3.1, 3.4 25. 03. 2011 

1.3 Veronika Dvořáčková Aktualizace kap. 3.2.1 – nástroj Parcely, 

3.3.1 – „nástroj Zapsat/Zobrazit poznámku“ 

25. 05. 2011 

 

Obsah 
 

1. ÚVOD A TECHNICKÉ POŽADAVKY ................................................................................................ 3 

2. VSTUP DO MODULU PŘÍPRAVY ZMĚN PB/DPB ........................................................................... 4 

3. FUNKCE MODULU PŘÍPRAVA ZMĚN PB/DPB ............................................................................... 5 

3.1 STROM MAPOVÝCH VRSTEV ........................................................................................................ 5 

3.1.1 Vlastní stromeček mapových vrstev se žárovkami .......................................................................................... 6 

3.1.2 Legenda ........................................................................................................................................................... 6 

3.2 PANEL NÁSTROJŮ PRO OVLÁDÁNÍ MAPY ................................................................................... 7 

3.2.1 Nástroje pro práci s mapou.............................................................................................................................. 7 

3.2.2 Editační nástroje .............................................................................................................................................. 9 

3.3 INFORMAČNÍ PANEL .................................................................................................................... 11 

3.3.1 Záložka PB/DPB ............................................................................................................................................ 12 

3.3.2 Záložka Zem. parcely .................................................................................................................................... 15 

3.4 GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ ................................................................................................................ 15 

3.5 POSTUP PRÁCE PŘI TVORBĚ ZÁKRESŮ NAD PB/DPB ............................................................. 16 

3.5.1 Vytvoření nového zákresu nad PB/DPB ........................................................................................................ 16 

3.5.2 Úprava hranic již vytvořeného zákresu nad PB/DPB .................................................................................... 19 

3.5.3 Odstranění vytvořeného zákresu nad PB/DPB ............................................................................................. 19 
 

 

  



 


 

Modul Přípravy změn PB/DPB  © Sitewell s.r.o. 2011 

 Strana 3 (celkem 19) 
 

1. ÚVOD A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 
Modul „Přípravy změn PB/DPB“ byl vytvořen jako nová funkcionalita systému iLPIS, která slouží k provádění 

aktualizace zákresů půdních bloků/dílů půdních bloků samotným farmářem. 

 

Farmář získává možnost upravit si sám průběh hranic jím užívaných PB/DPB. Jím provedené zákresy jsou pak 

promítnuty do Evidence půdy a pracovníci Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) mají možnost je po posouzení 

převzít jako rozpracované návrhy daných PB/DPB k aktualizaci LPIS (v současné době zejména k zařazení do tzv. 

mimořádné aktualizace (MA). 

 

AZV vidí připravené návrhy farmářů v samostatné vrstvě v mapě. O použití zákresů farmářů do návazné aktualizace 

LPIS je vhodné se domluvit přímo s dotyčnými pracovníky AZV. 

 

Pro správné fungování aplikace je nutné po stránce hardwarové konfigurace splňovat minimální nároky na 

nastavení podle parametrů vyžadujících operačním systémem. Software nezbytný pro chod je operační systém 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, nebo Windows 7, internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 

(min. verze 7) nebo Mozilla Firefox s povoleným používáním Java skriptů. 
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2. VSTUP DO MODULU PŘÍPRAVY ZMĚN PB/DPB 

 

Do modulu se dostanete kliknutím na ikonu „Příprava změn PB/DPB“   umístěnou v pravém horním rohu na 

informačním panelu uživatele. Modul se otevírá do nového okna. 

 

 

Obrázek 1 Vstup do modulu „Příprava změn PB/DPB“. 

 

 

Obrázek 2 Úvodní obrazovka modulu „Příprava změn PB/DPB“ 
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3. FUNKCE MODULU PŘÍPRAVA ZMĚN PB/DPB 

 

Modul „Přípravy změn PB/DPB“ lze rozdělit do 4 základních částí: 

1. Mapové pole – obsahuje vlastní mapu. 

2. Stromeček mapových vrstev – obsahuje seznam vrstev mapy a legendu s vysvětlivkami zobrazení v mapě. 

3. Informační panel – obsahuje 2 záložky – PB/DPB a zemědělské parcely (využijí jen zemědělci, kteří mají 

pojmenované půdní bloky/díly). 

4. Panel nástrojů pro práci s mapou 

 

Obrázek 3 Rozvržení obrazovky modulu „Příprava změn PB/DPB“. 

3.1 STROM MAPOVÝCH VRSTEV 
 

Stromeček zahrnuje seznam mapových vrstev a jejich legendu. Pomocí ikonky na horní liště je možno jej skrýt   

a znovu zobrazit . 

 

 

Obrázek 4 Ikona pro skrytí stromu mapových vrstev 

Stromeček má tři části: 

 Vlastní stromeček mapových vrstev se žárovkami 

 Legenda 

 Dynamické popisky 
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3.1.1 Vlastní stromeček mapových vrstev se žárovkami 

Stromeček slouží k zapínání a vypínání vrstev v mapě a lze jej schovat kliknutím na ikonu „minus“ , rozbalit ji 

lze kliknutím na ikonu „plus“ . 

 

 

Obrázek 5 Ikona pro skrytí stromečku se žárovkami 

 

Vzhled mapy (resp. to, jaké vrstvy se zobrazují) je závislý na tom, které mapové vrstvy jsou v daném okamžiku ve 

stromečku zapnuté nebo při daném měřítku viditelné. Zapnutí a vypnutí vrstev se provádí kliknutím na konkrétní 

žárovku v uživatelské stromu umístěném v levé části obrazovky. 

 

Zobrazení vrstev je signalizováno barvou příslušné žárovky u dané vrstvy: 

 „Modrá žárovka“  

o Tato větev stromu je momentálně neaktivní (vypnutá). Jestliže se nejedná o konečný, dále 

nedělitelný prvek struktury, jsou neaktivní všechny prvky nalézající se pod ní. Jedná-li se o 

konečný prvek stromu, není hladina, kterou návěstí reprezentuje, viditelná.  Větev nebo hladinu lze 

zapnout kliknutím na obrázek žárovky. 

 „Modrá nebo žlutá žárovka“ a zašedlý text návěstí  

o Větev stromu, kterou momentálně nelze zapnout jako aktivní z důvodu, že vrstva není při daném 

měřítku viditelná. 

 „Žlutá žárovka“  

o Vrstva této větve stromu je aktivní a v mapě v aktuálním měřítku viditelná. 

Je-li před žárovkou ve stromě „+“, znamená to, že daná vrstva obsahuje další podvrstvy a v mapě je možné zobrazit 

jen některou (požadovanou) podvrstvu. 

 

3.1.2 Legenda 

 

Legenda graficky popisuje obsah vlastní mapy a lze ji skrýt kliknutím na 

ikonu „minus“ , rozbalit ji lze kliknutím na ikonu „plus“ . V závislosti 

na tom, jaké vrstvy jsou ve stromě zapnuté a v jakém měřítku je mapa 

(viditelnost některých vrstev je omezena měřítkem), se zobrazuje legenda 

jednotlivých vrstev v mapě. Legenda je umístěna ve spodní části mapového 

panelu, pod mapovými vrstvami.  

 

 

 

 

 

 Obrázek 6 Legenda (výřez) 
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3.1.3 Dynamické popisky 

Zatrhnutí volby dynamické popisky způsobí, že při přejezdu myší nad objekty v mapě, se vám k nim zobrazí 

v plovoucích bublinách bližší informace. 

 

 

Obrázek 7 Volba pro zobrazení plovoucích popisků v mapě 

3.2 PANEL NÁSTROJŮ PRO OVLÁDÁNÍ MAPY 
 

Na panelu nástrojů jsou umístěny nástroje pro práci s mapou, výběr objektu a editaci zákresu.  

 

Obrázek 8 Panel nástrojů 

Najetím myši nad ikonu nástroje se zobrazí bublina s nápovědou k jeho funkčnosti. 

 

 

Obrázek 9 Nápověda k nástroji při najetí myší nad jeho ikonu 

 

3.2.1 Nástroje pro práci s mapou 

 

Výběr objektu – slouží k výběru objektu v mapě. Vybraný objekt zmodrá. 

 Po výběru vlastního PB/DPB se zpřístupní tlačítko „Kopie PB/DPB“.  

 Po výběru zákresu, se zákres zpřístupní k editaci a aktivní jsou všechny editační nástroje, které 

umožní tento zákres upravit, případně smazat.    
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Posun mapy – slouží k posunu mapy všemi směry. Klikněte na ikonu, stiskněte levé tlačítko myši, držte 

jej a posunujte se směry, jakými chcete – mapa se bude těmito směry posouvat. 

 

Zoom vybrané oblasti – slouží k přiblížení obdélníkového výřezu mapy zadáním jeho protilehlých rohů. 

Nejdříve klikněte na tuto ikonu, poté držením stisknutého levého tlačítka myši a tahem myši přes mapu 

vyberete obdélníkový výřez mapy, který se následně zobrazí přes celé mapové okno - za kurzorem myši 

se při této operaci bude pro názornost kreslit obdélníkové okno. V okamžiku, kdy levé tlačítko myši 

uvolníte (pustíte), začne se mapa překreslovat a za okamžik se přes celou plochu zobrazí vybraný výřez. 

 

     Kliknutím na šipečku u ikony Zoom vybrané oblasti se zobrazí nabídka dalších nástrojů: 

 

 

Obrázek 10 Rozbalení nabídky nástrojů pro zoom mapy 

 Zoom na celou oblast – kliknutím na ikonu zobrazíte území celé ČR. Toto oddálení na 

minimální měřítko může trvat několik vteřin. 

 

 Změna měřítka -  slouží k zobrazení mapy ve vámi zadaném měřítku. Kliknutím na ikonu se 

otevře dialogové okno, kam můžete zadat požadované měřítko. 

 

 

Obrázek 11 Dialogové okno pro zadání měřítka, ve kterém chcete mapu uobrazit 

 

 Předchozí zoom - slouží k návratu do předchozího stavu mapy. Po kliknutí na toto tlačítko se 

mapa vrátí do takového stavu, v jakém byla před posledním použitím nějakého nástroje pro přiblížení. Aplikace si 

pamatuje několik desítek předchozích stavů mapy. 

 

 Následující zoom – funguje jako opak nástroje Předchozí zoom. 

 

 Oddálení mapy – po kliknutí na tuto ikonu mapu o 50 % oddálíte (její měřítko se zmenší na 

polovinu, např. z měřítka 1:100 000 na 1:200 000). 
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 Přiblížení mapy – po kliknutí na tuto ikonu mapu o 50 % přiblížíte (její měřítko se zvětší na 

dvojnásobek, např. z měřítka 1:100 000 na 1:50 000). 

 

Aktualizace mapy - slouží k aktualizaci obsahu mapy. Kliknutím na nástroj aktualizujete mapové vrstvy. 

 

 

Nástroje umístěné nad vlastní mapou: 

Posun mapy – v mapovém okně se lze posunovat i pomocí tohoto nástroje. Klikáním na šipky se 

posunuje mapový pohled jejich směrem.  

 

 

Nástroj pro přibližování mapového pohledu se nachází také přímo v mapovém okně. Kliknutím na posuvník 

levým tlačítkem myši a tahem myši nahoru či dolů mapu přibližujete nebo oddalujete. Použít lze i tlačítka 

“+“ pro přiblížení a “-“ pro oddálení mapy. 

 

 

 

Vyhledávání parcel – slouží k vyhledání parcely v katastrální mapě. Kliknutím na ikonu se otevře 

dialogové okno, kde lze vyplnit název hledaný název katastrálního území a označení parcely. 

 

3.2.2 Editační nástroje 

 

Tyto nástroje slouží k vytváření a editaci vámi vytvořených zákresů nad vlastními PB/DPB. Při spuštění aplikace 

nejsou aktivní. Pro jejich aktivaci je potřeba zahájit editaci. Ta se zahájí výběrem zákresu pomocí tlačítka 

„Výběr“ nebo výběrem PB/DPB bez zákresu a následným stiskem tlačítka „Kopie PB/DPB“. 

Kopie PB/DPB - slouží k vytvoření zákresu z kopie plochy PB/DPB přihlášeného uživatele. 

Klikněte na ikonu a poté na PB/DPB v mapě, ten se zkopíruje. Zákres je přepnut do editačního 

režimu (aktivně zapnuté je tlačítko „Editace“) – hranice zákresu zčervenají a zvýrazní se lomové 

body (dále viz nástroj „Editace objektu“). Při kliknutí mimo zákres lze vidět, že vznikl tyrkysový 

rozpracovaný zákres (pokud je zároveň vybrán, je tmavě modrý). Pokud nechcete zákres dále 

upravovat, můžete jej uložit stisknutím tlačítka „Uložení rozpracovaných objektů“. Pokud nejste se 

zákresem z kopie PB/DPB spokojeni, stiskněte tlačítko „Storno“ (pokud jste vytvořily více 

rozpracovaných zákresů najednou a chcete je všechny smazat)  - zruší se všechny neuložené změny 

- nebo „Smazat zákres“ – smaže celý zákres. Ikona je aktivní v případě, že máte v mapě vybraný 

PB/DPB (PB/DPB je modrý), na kterém není zákres (zákres je vyznačen v mapě růžově 

s tečkovanou výplní). 

 

Editace objektu - slouží k editaci vytvořeného zákresu. Klikněte na ikonu a poté na zákres, který chcete 

upravit. Hranice zákresu zčervenají a tyrkysově se vyznačí uzlové body. Posun uzlu provedete najetím 

myši nad daný uzel – ten zmodrá – stiskněte levé tlačítko myši a táhnete na požadované místo.  

Nový uzlový bod vložíte stiskem pravého tlačítka myši. 

Smazání bodu se provede najetím myši na bod (ten zmodrá) a stiskem tlačítka „Delete“ nebo písmena „d“ 

na klávesnici. 

Vznikne tyrkysový rozpracovaný zákres (pokud je zároveň vybrán, je tmavě modrý). Vytvořený 

editovaný zákres uložíte stisknutím tlačítka „Uložení rozpracovaných objektů“. Pokud nejste se zákresem 
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spokojeni, stiskněte tlačítko „Storno“ (pokud jste vytvořily více rozpracovaných zákresů najednou a 

chcete je všechny smazat)  - zruší se všechny neuložené změny - nebo „Smazat zákres“ – smaže celý 

zákres. 

Ikona je aktivní v případě, že máte v mapě vybraný zákres nad PB/DPB nebo po stisku tlačítka „Kopie 

PB/DPB“. 

 

 

Zákres díry – slouží k vytvoření díry v zákresu nad PB/DPB. Klikněte na ikonu a poté klikáním nad 

zákresem vyznačte hranice díry, dvojklikem zákres díry ukončíte. Vznikne tyrkysový rozpracovaný 

zákres (pokud je zároveň vybrán, je tmavě modrý). Zákres díry uložíte stiskem tlačítka „Uložení 

rozpracovaných objektů“. Pokud nejste se zákresem díry spokojeni, stiskněte tlačítko „Storno“   

(pokud jste vytvořily více rozpracovaných zákresů najednou a chcete je všechny smazat)  - zruší 

všechny neuložené změny - nebo „Smazat zákres“ – smaže celý zákres. 

Ikona je aktivní v případě, že máte v mapě vybraný zákres nad PB/DPB nebo po stisku tlačítka „Kopie   

PB/DPB“. 

 

Zrušení díry – slouží ke zrušení díry v zákresu k PB/DPB. Klikněte na ikonu a poté klikněte do díry 

v zákresu, díra se tím zacelí. Vznikne tyrkysový rozpracovaný zákres (pokud je zároveň vybrán, je 

tmavě modrý). Zrušení díry uložíte stiskem tlačítka „Uložení rozpracovaných objektů“. Pokud nejste se 

zákresem spokojeni, stiskněte tlačítko „Storno“ (pokud jste vytvořily více rozpracovaných zákresů 

najednou a chcete je všechny smazat) - zruší se všechny neuložené změny - nebo „Smazat zákres“ – 

smaže celý zákres. 

Ikona je aktivní v případě, že máte v mapě vybraný zákres nad PB/DPB nebo po stisku tlačítka „Kopie   

PB/DPB“. 

 

Ořez polygonů – slouží k ořezání prvního vybraného zákresu k PB/DPB druhým vybraným zákresem 

k PB/DPB, nebo půdním blokem/dílem (účinným nebo návrhy), nebo krajinným prvkem (účinným nebo 

návrhem). Vznikne tyrkysový rozpracovaný zákres (pokud je zároveň vybrán, je tmavě modrý). Zákres 

upravený ořezáním uložíte stiskem tlačítka „Uložení rozpracovaných objektů“. Pokud nejste se 

zákresem spokojeni, stiskněte tlačítko „Storno“ (pokud jste vytvořily více rozpracovaných zákresů 

najednou a chcete je všechny smazat)  - zruší se všechny neuložené změny - nebo „Smazat zákres“ – 

smaže celý zákres. 

Ikona je aktivní v případě, že máte v mapě vybraný zákres nad PB/DPB nebo po stisku tlačítka „Kopie   

PB/DPB“. 

 

Smazat zákres – slouží k odstranění zákresu. Po stisku tlačítka vybraný zákres smažete. Ikona je aktivní 

v případě, že máte v mapě vybraný zákres nad PB/DPB nebo po stisku tlačítka „Kopie PB/DPB“. 

 

 

Uložení rozpracovaných objektů – slouží k uložení rozpracovaných zákresů nad PB/DPB. Po kliknutí na 

ikonu uložíte všechny rozpracované zákresy nad PB/DPB. Ikona je aktivní po provedení editace zákresu 

nad PB/DPB, tj. po použití nástroje „Editace objektu“, „Zákres díry“, „Zrušení díry“ a „Ořez polygonů“. 
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Obrázek 12 Vizualizace tvorby a editace zákresu nad PB/DPB v mapě.  

Přiblížení na PB/DPB v mapě (1); výběr PB/DPB (2); stisknutí tlačítka „Kopie PB/DPB“ vytvoří nad PB/DPB zákres, 

který je ihned přístupný k editaci (3); jeden uzlový bod (modrý) zákresu je posunut (4); pokud kliknete mimo zákres, 

zákres se „odvybere“ – rozpracovaný návrh má tyrkysovou barvu (5); uložený (tj. výsledný) zákres je růžově ohraničen 

s tečkovanou výplní (6). 

 

Storno – slouží ke smazání všech neuložených změn. Po kliknutí na ikonu zrušíte všechny neuložené 

změny. 

 

3.3 INFORMAČNÍ PANEL  
 

Informační panel obsahuje 2 záložky: 

1. PB/DPB  

2. Zem.parcely 
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Obrázek 13 Informační panel se dvěma záložkami – PB/DPB a Zem. parcely 

 

3.3.1 Záložka PB/DPB 

 

Záložka PB/DPB obsahuje seznam účinných půdních bloků/dílů přihlášeného uživatele. Všechny údaje na této 

záložce jsou přebírány z Evidence půdy vedené pracovníky AZV s výjimkou sloupce „Můj návrh“, kam se načítá 

výměra vámi provedeného zákresu nad daným PB/DPB a sloupce. U PB/DPB, ke kterému jste již vytvořili zákres, 

se zobrazí ikona „Upravit/Zobrazit poznámku“  – kliknutím na ni můžete přidat k zákresu poznámku, která 

bude viditelná pro pracovníky na AZV. 
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Obrázek 14 Kliknutím na ikonu se zobrazí dialogové okno, kam lze zapsat poznámku nebo si ji jen přečíst 

 

Funkce záložky se seznamem PB/DPB: 

- Seznam PB/DPB lze filtrovat dle vlastností PB/DPB pomocí „filtru seznamu“ (viz obrázek 11) – hledáte-li 

např. blok 2303/12 stačí napsat do pole Kód 2303 a stisknout enter, nalezne to všechny PB/DPB s kódem 2303 

bez ohledu na podlomení. Celý seznam PB/DPB se zobrazí v případě, že pole filtru budou prázdná a stiskněte 

enter. 

- Seznam PB/DPB lze řadit dle hodnoty sloupce vzestupně/sestupně kliknutím do záhlaví sloupce.  

- Na každý PB/DPB se lze v mapě přiblížit kliknutím na ikonu „Přejít na půdní blok v mapě“ . 

- Růžově podbarvený řádek daného PB/DPB znázorňuje, že uživatel již k danému PB/DPB vytvořil svůj zákres, 

jehož výměra se promítla do sloupce „Můj návrh“. 

 

Obrázek 15 Růžový řádek PB/DPB v seznamu MA značí, že k danému PB/DPB existuje zákres v mapě. Ve sloupci 

„Můj návrh“ je uvedena výměra zákresu 
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Obrázek 16 Práce se sloupci seznamu PB/DPB 

 

Stavy PB/DPB na záložce MA“: 

 

 OK (kvalita zákresu PB/DPB) - PB/DPB, u kterého bylo pracovníkem příslušné AZV rozhodnuto, že 

zákres je kvalitní – tzn., odpovídá novému ortofotu - a není potřeba jej editovat. 

 NEZ (PB/DPB určený k provedení MA) – PB/DPB, u kterého nebyla provedena dosud žádná změna.  

 PROB (PB/DPB s probíhající změnou) – PB/DPB, nad kterým probíhá změna z titulu mimořádné 

aktualizace na AZV. 

 SCHV (PB/DPB se schválenou změnou) – PB/DPB, nad kterým proběhla změna na AZV z titulu 

mimořádné aktualizace, která je buď schválena.  

 DOK (PB/DPB se dokončenou změnou) - PB/DPB, nad kterým proběhla změna na AZV z titulu 

mimořádné aktualizace, která je zúčiněna. 

 OSPV (PB/DPB byl odložen k supervizi) – PB/DPB, u kterého nebyla z nějakého důvodu provedena 

mimořádná aktualizace a byl odložen k supervizi. 

 

Pozn. 

Pokud byl váš zákres převzat pracovníkem na AZV a převedl jej do rozpracovaného návrhu, na záložce je tento 

zákres zvýrazněn tučným písmem tmavě růžově barvou, v mapě je vyznačen stejnou barvou s hustě tečkovanou 

výplní zákresu. 

 

Obrázek 17 Zvýraznění zákresu farmáře, kterým byl na AZV již převzat, na záložce PB/DPB a v mapě. 
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3.3.2 Záložka Zem. parcely 

 

Obsahuje seznam zemědělských parcel přihlášeného uživatele. Tato záložka slouží pro lepší orientaci farmáře při 

provádění zákresů nad PB/DPB. Využijí ji zemědělci, kteří mají pojmenované půdní bloky/díly. 

 

3.4 GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ 

 
Uživatelem vytvořené zákresy se zobrazují ve stromečku ve skupině vrstev „Moje zákresy“. 

 

Obrázek 18 Vrstva "Moje zákresy" ve stromečku vrstev 

 

 

Obrázek 19 Legenda vrstvy „Moje zákresy“ 

 

Pro lepší viditelnosti PB/DPB přihlášeného uživatele v ortofotomapě je zobrazení hranic účinných PB/DPB 

přednastaveno na bílou barvu. Změnu barvy zobrazení hranic provedete ve stromečku vrstev ve větvi „Půdní 

bloky/díly půdních bloků – PB/DPB aktivního uživatele“. 
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Obrázek 20 Zde lze nastavit barvu ohraničení PB/DPB v mapě 

 

Zobrazení názvů zemědělských parcel v mapě provedete zapnutím příslušné žárovky ve stromečku vrstev ve větvi 

„EPH – parcely aktuální - název“. 

 

 

Obrázek 21 Zde lze nastavit zobrazení názvu zemědělské parcely v mapě 

 

3.5 POSTUP PRÁCE PŘI TVORBĚ ZÁKRESŮ NAD PB/DPB 
  

3.5.1 Vytvoření nového zákresu nad PB/DPB 

 

1. Přibližte se na PB/DPB v mapě, nad kterým si přejete provést zákres.  

Přiblížit na PB/DPB se můžete ze záložky „PB/DPB“ nebo ze záložky „Zem.parcely“ kliknutím na ikonu 

„Přejít na půdní blok v mapě“ .  
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Obrázek 22 Ikona pro přiblížení PB/DPB v mapě. 

 

Pozn. Zobrazení hranic účinných PB/DPB přihlášeného uživatele je přednastaveno na bílou barvu kvůli 

lepší viditelnosti v ortofotomapě. Změnu barvy zobrazení hranic provedete ve stromečku vrstev ve větvi 

„Půdní bloky/díly půdních bloků – PB/DPB aktivního uživatele“. 

 

2. PB/DPB v mapě vyberte.  

Označení PB /DPB v mapě provedete pomocí nástroje „Výběr“ na nástrojové liště a následně kliknutím do 

mapy. PB/DPB zmodrá. 

 

3. Vytvořte zákres z kopie PB/DPB. 

Zákres z kopie PB/DPB  vytvoříte pomocí nástroje „Kopie PB/DPB“ na nástrojové liště. Po stisku tlačítka 

je zákres ihned přístupný k editaci. 
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Obrázek 23 Vizualizace situace v mapě po vybrání PB/DPB (2) a vytvoření zákresu z jeho kopie (3) 

 

4. Upravte zákres dle svých přání. Zákres je zpřístupněný k editaci – můžete manipulovat s uzly zákresu. 

K dispozici jsou i další editační nástroje na nástrojové liště (jejich funkce je popsána v kap.  4.2.2 Editační 

nástroje). Pokud chcete mít zákres přesný, pracujte v měřítku 1:1000 a větším (tzn. podrobnějším – 

např. 1:500). 

Pozn.: Takto jste vytvořili rozpracovaný zákres nad PB/DPB, který ještě není uložen. Rozpracovaných 

zákresů si můžete vytvořit více a následně je hromadně uložit stisknutím tlačítka „Ulož“. 

 

5. Zákres (zákresy) uložte. Uložení provedete kliknutím na ikonu „Ulož“.  

Zákres v mapě je vyznačen růžově, stejně se obarvil i řádek s PB/DPB v seznamu na záložce „PB/DPB“, 

nad kterým byl zákres vytvořen, výměra zákresu se načetla do sloupce „Můj návrh“ na řádku PB/DPB (viz 

obr. 20).  K vytvořenému zákresu je možné přidat poznámku kliknutím na ikonu  umístěnou u daného 

PB/DPB na informačním panelu. 
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Obrázek 24 Označení existence zákresu v mapě na záložce PB/DPB 

 

3.5.2 Úprava hranic již vytvořeného zákresu nad PB/DPB 

 

1. Vyberte v mapě růžový zákres nad PB/DPB pomocí nástroje „Výběr“ – vybráním zmodrá. Nyní jsou 

dostupné všechny editační ikony. Vybereme např. ikonu pro vytvoření díry - „Nová díra“. 

2. Klikněte na ikonu „Nová díra“. 

3. Klikáním myši v zákresu vytvoříte obrys díry, dvojklikem ukončíte její zákres. 

4. Stiskem tlačítka „Ulož“ zákres uložíte. 

 

3.5.3 Odstranění vytvořeného zákresu nad PB/DPB 

 

1. Vyberte v mapě zákres nad PB/DPB pomocí nástroje „Výběr“ – vybráním zmodrá. 

2. Klikněte na ikonu „Smaž“. 

3. Zákres byl odstraněn. Řádek s PB/DPB na záložce „PB/DPB“, který byl díky existenci zákresu růžový, 

opět zčerná. 


