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SOWAC GIS 

VÚMOP v.v.i. provozuje od roku 2008  geoportál o půdě - SOWAC GIS. Cílem geoportálu je 

zpřístupnit rozsáhlé datové báze Komplexního průzkumu půd (KPP) a bonitačního informačního 

systému (BIS), a jejich aplikační tematická vyhodnocení jako podklad pro zákonná opatření, vyhlášky 

a opatření resortních i mimoresortních orgánů. Systém poskytuje platformu pro prezentaci výsledků 

vědy a výzkumu a jejich transfer do praxe. 

Struktura SOWAC GIS 

První aplikační úroveň SOWAC GIS - Webový archiv dat komplexního průzkumu půd (WA KPP) 

Tato aplikační úroveň je zaměřena na zpřístupnění digitalizovaných (skenovaných) map a popisné 

části Komplexního průzkumu půd. Databáze obsažená v této aplikaci je vhodná jak pro vědecké tak 

pro vzdělávací účely. Aplikace je dostupná na adrese http://wakpp.sowac-gis.cz . 

Druhá aplikační úroveň SOWAC GIS  - Mapový server a tematické mapové projekty 

Tato aplikační úroveň představuje Mapový server a tematické mapové projekty, dostupné na adrese 

http://ms.sowac-gis.cz. Uživatel přistupuje k datům přes internetový prohlížeč. Součástí mapového 

serveru je i moderní metadatový katalog MICKA, který slouží k poskytování katalogových služeb 

(CSW) a správě popisných informací (metadat) k prostorovým datům. 

Mapový server SOWAC GIS obsahuje v současné době dva veřejně přístupné tematické mapové 

projekty: 

 Základní charakteristiky BPEJ  

 Vodní a větrná eroze půd ČR 

 

Obr. 1: Mapové projekty 

 

Základní charakteristiky BPEJ 

Hlavním cílem veřejně přístupného mapového projektu Základní charakteristiky BPEJ je poskytnout 

uživatelům informace vycházející z kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek.  

Projekt v současnosti obsahuje kromě podpůrných dat sedm hlavních tematických skupin: 

a) Základní charakteristiky BPEJ (Klimatické regiony, Sklonitost, Expozice, Skeletovitost půdy, 

Hloubka půdy, Skupiny půdních typů) 

b) Ochrana a cena půdy (Třídy ochrany ZPF, Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, 

Průměrné ceny zemědělských pozemků podle katastrálních území) 

http://wakpp.sowac-gis.cz/
http://ms.sowac-gis.cz/
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c) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (Období zákazu hnojení podle klimatického regionu ve 

zranitelných oblastech, Aplikační pásma dusíkatých hnojiv na orné půdě, Aplikační pásma 

dusíkatých hnojiv na trvalých travních porostech, Hospodaření na orné půdě ohrožené erozí) 

d) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (Stanovištní a půdní podklady pro zatravnění, Zamokřené půdy 

s nepříznivým vodním režimem) 

e) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. (Vymezení méně příznivých oblastí LFA) 
f) Standard GAEC 5 (Kategorizace závažnosti ochrany půdy před utužením) 
g) Standard GAEC 8 (Půdy s vysokou vsakovací schopností) 

 

 

Obr. 2: Tematický mapový projekt Základní charakteristiky BPEJ – vrstva Skupiny půdních typů 

 

Vodní a větrná eroze půd ČR 

Veřejně přístupný tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze půd ČR mapuje ohroženost 

zemědělského půdního fondu ČR vodní a větrnou erozí. Součástí mapových vrstev je i textová část, 

která informuje o metodice vzniku dané mapové vrstvy a vstupních datech. 

Projekt obsahuje kromě podpůrných dat tři hlavní tematické skupiny:  

a) GAEC 2 (Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC 2) 

b) Vodní eroze (Maximální přípustné hodnoty faktoru Cp, Potenciální ohroženost ZPF - pomocí 

G, Faktor erodovatelnosti půdy (K), Faktor délky a sklonu svahu (LS), Faktor ochranného vlivu 

vegetace (C)) 

c) Větrná eroze (Potenciální ohroženost orné půdy, Potenciální ohroženost ZPF) 
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a) GAEC 2 

Ve vrstvě GAEC 2 je zobrazena podkladová mapa pro standard GAEC 2. GAEC 2 definuje plochy 

zemědělské půdy, u kterých je nutno aplikovat speciální protierozní management půdy. Standardy 

GAEC jsou definovány nařízením vlády č. 479/2009 a vstoupily v platnost 1. ledna 2010. Od 1. 7. 2011 

došlo ke zpřísnění pravidel správné zemědělské praxe na erozně ohrožených půdách. GAEC 2 se tak 

rozšířil z ploch silně erozně ohrožených i na plochy mírně erozně ohrožené. Tato opatření by měla 

zlepšit ochranu krajiny i veřejného majetku, kvalitu půdy, a tím také udržitelné hospodaření. 

b) Vodní eroze 

Vrstva Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) slouží jako podklad 

určující vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě 

nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Limity přípustné ztráty půdy jsou nastaveny 

s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti. Mapa vychází z Univerzální rovnice ztráty půdy 

(USLE). K jednotlivým kategoriím i podkategoriím lze podle metodik (Janeček, 2007; Hůla, 2003) určit 

konkrétní vhodná organizační nebo agrotechnická opatření. 

Vrstva Potenciální ohroženost ZPF - pomocí G vyjadřuje hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu 

půdy (G) pro jednotlivé produkční bloky LPIS.  

Vrstva Faktor erodovatelnosti půdy (K) zobrazuje faktor K, který představuje náchylnost půdy k erozi, 

tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícímu účinku deště a transportu povrchovým 

odtokem. 

Vrstva Topografického faktoru (LS), neboli faktoru délky (L) a sklonu svahu (S) vyjadřuje vliv 

morfologie terénu na vznik a vývoj erozních procesů.  

Vrstva Faktoru C vyjadřuje ochranný vlivu vegetace (C). Pro zpracování mapové vrstvy byl použit 

faktor C dle klimatických regionů (Toman et al. 2002). Doplněna byla hodnota 0,005 pro plochy 

trvalých travních porostů. 

Poslední vrstvou tematické skupiny Vodní eroze půd ČR je mapa Potenciální ohrožení katastrů vodní 

erozí, která byla stanovena na základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území pro 

jednotlivá katastrální území. 

c) Větrná eroze 

Tematická skupina obsahuje vrstvu Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozí, která vyjadřuje 

ohroženost jednotlivých bloků orné půdy LPIS a na katastrálních územích. Dále obsahuje vrstvu 

Potenciální ohroženost ZPF větrnou erozí, která vyjadřuje ohroženost celkového zemědělského 

půdního fondu větrnou erozí jak pro všechny půdní bloky LPIS, tak na katastrální území.  

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/docs/VoE_KU.html
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/docs/VoE_KU.html
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Obr. 3: Tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze půd ČR – vrstva Maximální přípustné hodnoty faktoru 

ochranného vlivu vegetace (Cp) 

 

Přístup na SOWAC GIS přes Webové mapové služby (WMS) 

Prostřednictvím WMS služeb mají uživatelé možnost využívat data z Mapového serveru ve vlastních 

GIS aplikacích (ArcGIS, GRASS) a prohlížečkách prostorových dat. Pokud uživatel nemá k dispozici 

volně dostupnou aplikaci, která WMS služby podporuje, je možné využít například systém pro 

organizaci, analýzu a syntézu dat Janitor [J/2] vyvíjený v Laboratoři GIS CENIA. 

V současné době jsou VÚMOP v.v.i. spuštěny následující bezplatné WMS služby: 

 Základní charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 

http://ms.vumop.cz/wms_vumop/zchbpej.asp  

 Vodní a větrná eroze půd ČR 

http://ms.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp 

 

http://ms.vumop.cz/wms_vumop/zchbpej.asp
http://ms.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp
http://ms.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp
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Stručný návod na ovládání mapové aplikace na mapovém serveru: 

1. Nástrojová lišta  

a) Nástroje (vždy je vybrán jeden, akce se provede až ťuknutím v mapě):  

 Zvětšení ťuknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku. 

 Zmenšení ťuknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku. 

 Posunutí středu mapy ťuknutím do mapy anebo tažením mapy. 

 Měření délky: Zadávejte lomové body čáry ťuknutím myši, dvojitým ťuknutím ukončíte.  

 Měření plochy: Zadávejte lomové body čáry ťuknutím myši, dvojitým ťuknutím ukončíte.  

 Informace o objektech ťuknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku. 

 
Informace o objektech vytvořením polygonu.  

 
Zobrazení souřadnic pod levým spodním rohem mapového okna.  

b) Tlačítka (akce se provede ihned po stisknutí): 
  

 Otevření okna pro vyhledávání (záleží na konkrétní aplikaci). 

 Zrušení výběrů - naposledy vyhledaných objektů. 

 Zobrazení základního výřezu (Většinou celá oblast). 

 
Tisk aktuálního výřezu (Otevření okna pro nastavení tisku). 

 

2. Mapové okno 

Zde se zobrazuje mapa pomocí java appletu. Posun výřezu lze provést pomocí osmi šipek na okrajích 

rámu mapy.  

3. Panel vrstev 

 

Zapnutí vrstvy pro vykreslení (pokud se vrstva v mapě nezobrazí, může být nastavena viditelnost 

vrstvy v závislosti na měřítku. Zkuste změnit měřítko nebo zobrazit legendu a podívat se, zda je 

v ní vrstva zobrazena.) 

 Rozbalení skupiny vrstev 
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 Zabalení skupiny vrstev 

4. Přehledka a legenda 

Přehledka zobrazuje aktuální umístění výřezu mapy v rámci celého 

území. Je obousměrně spřažena s mapovým oknem. Ťuknutím 

nebo táhnutím myší v přehledce můžete měnit výřez v hlavním 

mapovém okně. Pod přehledkou se nachází legenda, její aktivací se 

nám zobrazí legenda pod aktivní mapovou vrstvou.  

 


