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Zřizovatelem (MZe) byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos 
poznatků vědních oborů: 

 pedologie (ochrana půdy před degradací např. před erozí, hodnocení půdy, 
metody průzkumu, minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a další), 

 hydrologie (integrovaná ochrana  a management vodních zdrojů, 
protipovodňové opatření v povodích, minimalizace obsahu nežádoucích 
látek ve vodě atd.), 

 komplexní meliorace (soubor opatření ke zlepšení produkčních schopností 
půd, protierozní ochrana půd apod.), 

 tvorby a využití krajiny (komplexní pozemkové úpravy a rozvoj venkova), 

 informatiky k těmto oborům se vztahující.  

Základní informace o VÚMOP, v.v.i.  



Komplexní průzkum půd (KPP) 

o uskutečněn v letech 1961 – 1971, 

o představuje první podrobný a celostátně jednotný základní materiál o 
vlastnostech zemědělského půdního fondu, 

o odebráno a analyzováno cca 700 000 půdních vzorků, 

o rozsáhlá mapová i popisná část (pracovní sestavitelské originály 1:5 000 a 
1:10 000, Kartogramy základní půdní mapy (1:10 000), Kartogramy zrnitosti, 
skeletovitosti a zamokření (1:10 000), Návrh opatření ke zvyšování půdní 
úrodnosti (1:10 000), Generalizované Kartogramy základní půdní mapy  
(1:50 000), Generalizované kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření 
(1:50 000)) 

o v současnosti probíhá systematická digitalizace a postupné 
zpřístupňování. 

 

1. Datové báze o půdách na VÚMOP, v.v.i. 



Digitalizace KPP - průběh 
1. Skenování mapových podkladů: 
Předmět skenování: Pracovní sestavitelské originály KPP 

 Skenování mapových podkladů KPP (na kalibrovaných 
velkoformátových skenerech Contex FSC 3040 Chroma, Contex 
Crystal XL 42) 

- rok ukončení 2008 
2. Skenování sond KPP 
Předmět skenování: Polní půdní záznamy  a výsledky analytických rozborů 
výběrových a základních sond, ostatní materiály (protokoly, popisy vzorků, 
poznámky apod.). Neskenuje se průvodní zpráva KPP. 

 Skenování popisné části KPP (na skenerech Epson perfection 4490 
Photo) 

- rok ukončení 2012 
3.   Skenování Průvodních zpráv KPP 
Předmět skenování: Průvodní zprávy KPP k výsledkům průzkumu 
v hospodářském obvodu zemědělského závodu 

 Skenování popisné části KPP 
 Formát A4 (na skenerech DR 4010C) 
 Formát A3 (na skenerech EPSON GT 15000) 
 Zpracování v SW Kofax Express 

- první etapa začala v r. 2012 VÚ
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Webový archiv dat KPP (WA KPP) 
• Pro potřeby publikování dat KPP byla vyvinuta interaktivní webová 

aplikace, která zpřístupňuje data KPP v prostředí internetu. 
• Rastrová data KPP jsou v aplikaci WA KPP komprimována pomocí 

aplikace Zoomify.  
• K plné funkčnosti aplikace je nutné dokončit skenování popisné části 

KPP. 
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www.wakpp.vumop.cz 

http://www.wakpp.vumop.cz/


Logickým pokračováním Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPP),  
v letech 1972 – 1982,  v měřítku 1: 5 000  
• Podrobné informace o charakteristikách půd a jejích hlavních  vlastnostech 
• Aktualizace BPEJ se soustavně provádí od roku 1999 podle závazné celostátní 

metodiky, vymezeno je 2 140 BPEJ 
• Podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních i mimoresortních 

orgánů 
• BPEJ se používají pro provádění pozemkových úprav, slouží k posuzování 

ekologické stability krajiny, i jako prostředek k ochraně půdy a vody aj. 
• Celostátní databáze BPEJ spolu s numerickou databází tvoří bonitační 

informační systém (BIS). Ten slouží pro výpočet úřední ceny půdy, základ pro 
stanovení zemědělské daně, podklad pro určení odvodů za odnětí zemědělské 
půdy  ze ZPF atd. 

 
 

 Systém bonitovaných půdně ekologických jednotek 

BPEJ 
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Struktura kódu BPEJ 

 kombinace údajů ornice a podorničí 

Označuje se takto       X. XX. XX 
 
X. Klimatický region (0-9) 
XX. Hlavní půdní jednotka (01-78)   
X. Sklon a Expozice (0-9) 
X. Skeletovitost a hloubka půdy (0-9)  
 
 BPEJ se vztahují k úrodnosti půdy a tím určují výslednou cenu půdy 
 

   

příklad kódu 

7. 50. 54 
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e-Katalog BPEJ 
 internetová aplikace pro rychlé rozklíčování kódu  
 nabízí přehled existujících kombinací kódu 
 prezentuje kód BPEJ pomocí textových a 

grafických  výstupů 
 
 



 interaktivní ukazatel 
produkčního potenciálu 
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podrobné charakteristiky vybraného kódu 
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• Aktualizace BPEJ stanovuje vyhláška 327/1998 Sb. ve znění zákona  
č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997Sb. 

• Ročně se aktualizuje cca 50 000 ha zemědělské půdy 

• Důvody aktualizace: 

o degradační změny (povodně, sesuvy půdy, eroze) 

o změna hydromorfismu půdy 

o nesprávné dřívější určení BPEJ 

o zjištění údajů BPEJ u pozemků, které nebyly dříve určeny  

(tzv. domapování) 

o potřeba doplnění a upřesnění celostátní databáze 

 

 Aktualizace BPEJ 



Metainformační bonitační 
informační systém  

Přínos MBIS: 

Metainformační systém, který spravuje informace o etapách průběhu událostí, které 
vedou ke změně BPEJ (např. aktualizace BPEJ, domapování BPEJ, KPÚ). V systému jsou 
vedeny důvody, průběh i výsledek změn BPEJ. Systém tak poskytuje komplexní informaci o 
tom, proč, kdy a jak byly BPEJ změněny. 

- inovace stávajícího bonitačního informačního systému BPEJ na 
základě nových poznatků v oblasti vymezení hlavních půdních 
jednotek a klimatické regionalizace 

- zefektivnění a optimalizace procesu mapování a vymezování BPEJ 
- ukládání a správa relevantních popisných informací (metainformací, 

metadat) o BPEJ a jejich poskytování oprávněným uživatelům 
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© Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
http://www.vumop.cz http://geoportal.vumop.cz 
sowac-gis@vumop.cz 
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2. Geoportál SOWAC – GIS   
 Geoportál tematicky zaměřený na půdu, vodu a krajinu 
 První verze geoportálu v roce 2007, v letošním roce nově 

modernizovaná a aktualizovaná verze 
 Umožňuje přístup k datovému skladu instituce a tematickým 

projektům prezentujícím výsledky vědy a výzkumu  
 Poskytuje informace v podobě digitálních map, 

specializovaných mapových aplikací, metadat, rozsáhlé datové 
báze o půdách, odborného doprovodného textu a legislativních 
opatření 

 Správa metadat pomocí metainformačního systému MICKA 
 

 
 • Větší uživatelský komfort (vše na jednom místě) 

• Snadnější přístup k informacím 
• Rozšířené možnosti publikování a sdílení dat 
• Lepší správa uživatelských přístupů 
• Moderní design 

Výhody: 
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Geoportál SOWAC – GIS  
VÚ

M
O

P 
v.

v.
i. 

Pr
ah

a,
 2

01
3 



• Veřejné mapové projekty 
o RESTEP 
o Charakteristiky BPEJ  
o Opatření k ochraně půd  
o Vodní eroze a Větrná eroze 

• Mapové projekty pro podporu výzkumu 
o Systém ochrany půd  
o Rozvoj větrné eroze 

• Mapové projekty pro podporu další a jiné činnosti 
o Erozní ohroženost půd ČR 
o Aktualizace BPEJ 
o IS melioračních staveb 
o GAEC 

• Aplikace 
o Monitoring eroze  
o Statistická ročenka  
o Půdy vhodné k zalesnění  
o eKatalog BPEJ  

 Struktura geoportálu SOWAC – GIS  

o Protierozní kalkulačka  
o MBIS  
o WAKPP 
o Monitoring sucha 

 Geoportál nabízí informace v podobě mapových projektů a speciálních aplikací: 
 



Geoportál SOWAC – GIS  
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• Prostřednictvím WMS služeb mohou uživatelé využívat data z 
Mapového serveru ve vlastních GIS aplikacích (ArcGIS, GRASS) a 
prohlížečkách prostorových dat 

• V současné době jsou spuštěny následující bezplatné WMS služby:  
o Základní charakteristiky BPEJ 
(http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/zchbpej.asp) 

o Vodní a větrná eroze půd ČR 
(http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp) 

• Formáty jpeg, png a gif, podpora souřadnicových systémů S-JTSK 
(102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM 
(33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035) 

• Verze WMS služby -1.1.1 
 
 

 Webové mapové služby (WMS) 



• K vytváření a údržbě metadat prostorových dat jsou využívány nástroje ESRI 
ArcGIS (ArcCatalog) - podpora výstupu metadatového profilu dle směrnice 
INSPIRE.  

• Správa a distribuce metadat formou www katalogové služby je zajištěna 
metadatovým katalogem MICKA (Metainformační katalog) firmy Help 
Service Remote Sensing s.r.o. 

• MICKA  - samostatná část mapového serveru 
o Plně v souladu s INSPIRE 
o Editace a správa metadat přímo na internetu 
o Možnost vyhledávání metadat a služeb 
o Možnost importu / exportu metadat 
o Možnost konfigurace struktury metadat 
o Vícejazyčné prostředí  
o Podpora všech platných standardů ISO 

 

3. Metadata 

http://metadata.vumop.cz/


Metadatový katalog MICKA 
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Metadatový katalog MICKA 
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Metadatový katalog MICKA 
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• Metadata   
o pro data z témat přílohy III - metadata budou muset být v 

souladu s pravidly do pěti let od vstoupení v platnost, tedy do  
24. 12. 2013 

o správa a distribuce metadat formou www katalogové služby je 
zajištěna metadatovým katalogem MICKA (Metainformační 
katalog) 

• Síťové služby 
 Vyhledávací služby 

o metadata jsou základem pro vyhledávací služby 
o vyhledávaní souborů prostorových dat a služeb založených na 

prostorových datech dle minimálně 7 kritérií, které jsou 
předmětem směrnice INSPIRE, umožňují zobrazení obsahu 
metadat 

o je zajištěno metadatovým katalogem MICKA 
Prohlížecí služby 

o prohlížecí služby umožňují zobrazovat, procházet, přibližovat, 
posouvat nebo překrývat zobrazitelná prostorová data a 
zobrazovat vysvětlivky 

o prohlížecí služby jsou zpřístupněny na serverech VÚMOP, v.v.i.  
prostřednictvím geoportálu http://geoportal.vumop.cz 

 Shrnutí – implementace INSPIRE 

http://geoportal.vumop.cz/


• Síťové služby 
 Stahovací služby 

o potřeba dořešit funkci stahovací služby, která by umožňovala stažení 
prostorových dat a kde je to prakticky možné, také i přímý přístup k 
datům   

o prvním krokem v roce 2012  - přípravné práce na tvorbě webového 
kalkulátoru ceny digitálních dat  

o dalším krokem do budoucna je implementace výběru zájmového území 
prostřednictvím mapového serveru, určení výměry BPEJ v zájmovém 
území, vytvoření přijatelného uživatelského prostředí a implementace 
kalkulátoru do geoportálu SOWAC-GIS  

o posledním krokem bude možnost stažení vybraných dat za daných 
licenčních podmínek 

• Specifikace dat 
o pro témata, která jsou uvedena v části III. Přílohy, zajistí povinný subjekt 

nebo jiný poskytovatel interoperabilitu a harmonizaci do října 2015 
o potřeba dořešit funkci interoperability a harmonizaci dat (jaká data, v 

jakém měřítku atd.) 
• Překážky v řešení  

o chybí stálý zdroj financování pro implementaci směrnice (v rámci v.v.i. není 
možné vykonávat ztrátovou činnost) 

o digitalizace dat KPP 

 Shrnutí – implementace INSPIRE 



o VÚMOP, v.v.i. plánuje i nadále rozvíjet geoportál SOWAC GIS jako 
platformu pro prezentaci výsledků vědy a výzkumu a jejich účinného 
transferu do praxe 

o VÚMOP, v.v.i. bude i nadále zpřístupňovat cenná současná i historická 
data laické i odborné veřejnosti, rozšiřovat funkčnost aplikací k tomu 
určených s cílem přispět do národní informační infrastruktury 

4. Závěr 



Děkuji za pozornost 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
Žabovřeská 250 
156 27 Praha 5 – Zbraslav 
Telefon 257 027 111 (ústředna) 
E-mail: info@vumop.cz  
Datová schránka: 77jfd47 
www.vumop.cz 
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