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V roce 2006 zahájil VÚMOP v.v.i. v rámci díl í etapy výzkumného zám ru MZE0002704901 vývoj
geografického informa ního systému o p d – SOWAC GIS. Název je odvozen z anglického názvu
„Geoinformation System For Soil and Water Conservation“.
Z hlediska struktury je možné v rámci SOWAC GIS rozlišit 3 samostatné ásti. První ást
p edstavuje internetová aplikace Webový archiv dat komplexního pr zkumu p d (WA KPP).
Prost ednictvím této aplikace m že uživatel interaktivn nahlížet na skenovaná data KPP p ímo v
prost edí internetu p es internetový prohlíže . Obsluha aplikace je jednoduchá, intuitivní a
uživatelsky p íjemná. Práce s ní p ipomíná práci s klasickou tišt nou mapou.
Druhou ástí projektu SOWAC GIS je mapový server. Hlavním cílem mapového serveru je
umožnit práci s mapovými podklady a daty BPEJ v prost edí internetu bez nutnosti vlastnit
jakýkoliv systém GIS a mít zdrojová data stažená ve svém po íta i V sou asné dob se na
mapovém serveru intenzívn pracuje na 2 mapových projektech: Základní charakteristiky BPEJ a
Vodní a v trná eroze p d R. Projekt základní charakteristiky BPEJ je ve ejn p ístupným
projektem, projekt vodní a v trné eroze p d vyžaduje uživatelské jméno a p ístupové heslo.
Prost ednictvím WMS služeb jsou k mapovým projekt m p ipojeny další podp rná data.
Další ástí projektu jsou Webové mapové služby (WMS). Jejich prost ednictvím budou uživatelé
moct využívat data z mapového serveru ve vlastních GIS aplikacích a prohlíže kách prostorových
dat. Implementace WMS je ešena v rámci pilotní studie na lokalit N m ického potoka.

AktualizacedatabázeBPEJ
Oddlení pdní služby, které je povené správou a aktualizací
geodatabáze je vybaveno desktopovými verzemi programu
ArcGIS 9.3 ve funkní úrovni ArcInfo s vybranými nadstavbami
(Spatial Analyst, 3D Analyst a Image Analysis). Pro specifické
operace s daty bylo prostedí funkn obohaceno nástroji
vytvoenými v skriptovacím jazyku Python. Pro úely
digitalizace bylo vybráno prostedí Bentley PowerMap 2004.
Pro poizování dat pímo v terénu byly bonitaní skupiny
vybaveny GPS pijímai s instalovanou aplikací ArcPad 7.

Pilotnístudie
Pilotní studie „Možnost uplatn ní geografického informa ního systému o p d v
pedologickém výzkumu“ je lokalizovaná do zájmového území N m ického potoka.
Oblast byla postižena ni ivou povodní na ja e 2003. V zájmovém území probíhají
komplexní pozemkové úpravy a p ipravuje se realizace protierozních
a
protipovodových opat ení. Prost ednictvím pilotní studie probíhá ov ení SOWAC GISu
v praxi. Výstupem bude n kolik p ípadových studií, sou asn budou formulována
doporu ení – postupy, návody apod.
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