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1. Otevření portálu satelitních dat 

Portál satelitních dat (dále jen portál) se otevře stisknutím ikony  v levé liště stávajícího portálu Varistar – 

přihlášení na adrese http://portal.varistar.cz 

 

2. Dostupná satelitní data a vliv oblačnosti  

Satelitní portál Varistar má dvě základní funkcionality. Vytváření kompozitních snímků a prohlížení konkrétních 

satelitních snímků z určitého data. 

Kompozitní snímek je kombinací většího množství satelitních snímků za určité období, které dohromady vytvoří 

snímek bez oblačnosti: 

 

http://portal.varistar.cz/
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Naproti tomu satelitní snímky zobrazují data tak, jak je při průletu v určitý čas a hodinu zachytil satelitní snímač bez 

ohledu na to, zda je na snímku oblačnost či nikoliv (zde příklad snímku ovlivněného oblačností ze stejného období 

jako kompozitní snímek výše): 

 

3. Kompozitní snímek 

Kompozitní snímky jsou výchozím zobrazením portálu. Případně je možné se do nich přepnout stisknutím ikony

v levé liště portálu. 

 

Základní ovládací panel kompozitních snímků vypadá takto: 
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Datum do: specifikuje datum, od kterého zpětně dochází k výběru satelitních snímků pro tvorbu složeného 

kompozitního snímku (výchozí hodnota je aktuální datum) 

Dnů zpět: specifikuje kolik dnů zpětně bude použito pro tvorbu složeného kompozitního snímku (výchozí hodnota je 

14). Např. když je Datum do 15.4.2020 a hodnota Dnů zpět 14, budou pro složení kompozitního snímku použity 

satelitní snímky nasnímané mezi 1.4. a 15.4.2020 (čím vyšší je číslo tím vyšší je pravděpodobnost, že získáte 

kompletní bezmračnou scénu). 

Zdroj: Výběr satelitu, z kterého chceme čerpat data na výběr je v současnosti Sentinel 2 (výchozí hodnota) a Landsat 

8. 

Procento oblačnosti: Touto hodnotou můžeme omezit vliv oblačnosti na tvorbu kompozitního snímku (výchozí 

hodnota je 50 (interval 0 – 100): 
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- Čím vyšší je číslo, tím více satelitních snímků do výpočtu vstupuje. Zvyšuje se pravděpodobnost, že se na 

kompozitním snímku vyskytne oblačnost a zároveň se ve vysoce oblačných obdobích zvyšuje 

pravděpodobnost, že dostanu alespoň nějaká data. 

- Nižší číslo - v případě období s nízkou oblačností zvyšuje pravděpodobnost, že získáme kompozitní snímek 

bez oblačnosti. 

- Optimální snímek vždy vychází jako kombinace různých nastavení parametru Dnů zpět a Procento oblačnosti. 

Zobrazení: viz. kapitola 5, Vegetační indexy – Zobrazení 

Barevná paleta: viz. kapitola 8, Vizualizace map 

Zobrazení snímku dle zvolených parametrů: stisknutím tlačítka  v horní části zadávacího menu se v mapové 

části okna zobrazí požadovaný snímek: 

  

4. Prohlížení satelitních snímků 

Prohlížení satelitních snímků je možná spustí stisknutím ikony v levé liště portálu. 

Datum do: specifikuje datum, od kterého zpětně dochází k výběru satelitních snímků z archivu (výchozí hodnota je 

aktuální datum). 

Dnů zpět: specifikuje kolik dnů zpětně bude prohledáván archiv satelitních snímků (výchozí hodnota je 14). Např. 

když je Datum do 15. 4. 2020 a hodnota Dnů zpět 14, budou vyhledány snímky nasnímané mezi 1.4. a 15. 4. 2020. 

Maximum snímků vyhledaných v jednom hledání je 50. 

Zdroj: Výběr satelitu, z kterého chceme čerpat data na výběr je v současnosti Sentinel 2 (výchozí hodnota) a Landsat 

8. 

Procento oblačnosti: Procento oblačnosti na celé satelitní scéně (cca. 100x100km) - výchozí hodnota je 50 (interval 0 

– 100): 
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- Čím vyšší je číslo tím více satelitních snímků se zobrazí s vyšší pravděpodobností výskytu oblačnosti  

Vyhledání snímků dle zvolených parametrů: stisknutím tlačítka  v horní části zadávacího menu: 

 

Ve spodní části panelu se zobrazí menu s vyhledanými snímky, kde je možné zvolit konkrétní snímek z rozbalovacího 

menu (první šestičíslí snímku vždy ukazuje datum pořízení snímku ve tvaru ROK-MĚSÍC-DEN: 
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Zobrazení: viz. kapitola 5, Vegetační indexy – Zobrazení 

Barevná paleta: viz. kapitola 8, Vizualizace map 

Zobrazení snímku: stisknutím tlačítka  ve střední části zadávacího panelu se v mapové části okna zobrazí 

požadovaný snímek: 

  

5. Vegetační indexy – Zobrazení 

Tyto vegetační indexy jsou společné pro zobrazení kompozitních i satelitních snímků. U všech indexů platí, že čím 

vyšší je hodnota, tím je lepší vegetační stav porostu. 

NDVI: (Normalized difference vegetation index) nejběžnější vegetační index, který zobrazuje hrubý odhad 

zdravotního stavu vegetace a umožňuje sledování změn vegetace v čase, umožňuje srovnání fotosyntetické aktivity a 

struktury porostu v prostoru a čase. Tento index nabývá pro běžné zobrazení hodnot od 0 do 1. 

EVI: (Enhanced vegetation index) vegetační index, který je přesnější zejména v pozdější fázi vegetačního období, kdy 

NDVI již tolik nevnímá rozdíly v porostu. Navíc tento index integruje ochranu proti vlivu atmosférických efektů 

zejména aerosolů obsažených v atmosféře. Tento index nabývá pro běžné zobrazení hodnot od 0 do 1. 

LAI: (Leaf Area Index) - index listové plochy lze definovat jako listovou plochu vyskytující se nad určitou jednotkou 

povrchu půdy. Tedy LAI = celková listová plocha v m2 / půdorysná plocha 1 m2. Tento index nabývá pro běžné 

zobrazení hodnot od 0 do 7. 

IRECI: Jde o takzvaný chlorofylový index, který měří množství chlorofylu v g/m2. Jde o doplňkový index, který 

například umožní velmi dobře identifikovat připravenost půdních bloků ke žním. Ve chvíli, kdy tento index nabývá na 

půdním bloku plošně hodnotu pod 0,3, znamená to, že je ideální čas začít na tomto půdním bloku se sklizní. Tento 

index nabývá pro běžné zobrazení hodnot od 0 do 3. 

Viditelné spektrum: snímek převedený do viditelného spektra, tedy jde de facto o „běžnou fotografii“. 
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NDRE: (Normalized difference red-edge index) - doplňkový index, který umožňuje na polích s vysokou úrovní 

vegetace (ve vysokých hodnotách vegetačních indexů) detailněji rozlišit vegetační úroveň jednotlivých produkčních 

zón. Tento index nabývá pro běžné zobrazení hodnot od 0 do 1. Srovnání indexu EVI a NDRE na půdním bloku 

s vysokou úrovní vegetace (kde index EVI a zejména NDVI nevykazuje dobrou rozlišovací kvalitu), pro odlišení zón dle 

úrovně vegetace: 

 

Tyto vegetační indexy jsou společné pro zobrazení kompozitních snímků i satelitních snímků. 

6. Smart Scouting 

Analýza SmartScouting vyhodnocuje aktuální satelitní data oproti dlouhodobému normálu a identifikuje rizikové 

zóny z hlediska vývoje vegetace. Dělí produkční zóny do 3 skupin: pod 90% dlouhodobého normálu (problémová 

místa), 90-110% dlouhodobého normálu a nad 110% dlouhodobého normálu (potenciálně rizikové zóny z hlediska 

např. vysokého zaplevelení). 

Funkcionalita původního Smart Scoutingu se z portálu Varistar přesouvá do Satelitního portálu Varistar. 

Ze satelitního libovolného snímku či kompozitního snímku (i kdykoliv z minulosti) je možno vytvořit analýzu Smart 

Scouting stisknutím ikony , která se nachází v záhlaví záložky zobrazeného snímku: 
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Takto vypadá analýza Smart Scouting (zobrazí se v nové záložce): 

 

Kliknutím do mapy je možné získat dostupné informace o produkční zóně, na kterou jste klikli. Zejména pak index 

stavu v procentech: 
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Omezení SmartScoutingu 

 Omezením může být v raných vegetačních fázích nízká úroveň vegetace porostů (např. z důvodu nízkých teplot) – 
to může snížit či zkreslit vypovídací schopnost vegetačních indexů. 

 Velkým omezením je dělení plodin např. dle DZES7. V případě, že nemáte plné zákresy zemědělských parcel 
v rámci LPIS a nemohly být použity při zavádění systému Varistar, aby na každé dílčí zemědělské parcele byla 
pouze jedna plodina, jsou výsledky na těchto půdních blocích s dvěma a více plodinami zkresleny a 
doporučujeme k výsledkům nepřihlížet. 

 Stejně tak mohou mít mírný (nikoliv však zásadní) vliv na zkreslení vstupních dat biopásy na půdních blocích 
 

POZOR – analýzu SmartScouting je možné vytvářet pouze ze snímků honů bez oblačnosti. V případě, že je 

nějaký hon z části zakryt oblačností, data z analýzy Smart Scouting nejsou relevantní. Srovnání snímku 

bez a s oblačností viz kapitola 2. 

7. Zobrazení mapy Relativního výnosového potenciálu (RVP) 

Pro porovnání aktuálních satelitních dat s mapou RVP, je možné tuto zobrazit stisknutím ikony  v panelu výběru 

dat v levé části obrazovky, a to jak v Kompozitních tak v Satelitních snímcích: 
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Zobrazená mapa RVP: 
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8. Vizualizace map 

Portál umožňuje měnit vizualizaci jednotlivých map a získat tak kontrastnější výstupy v zájmových oblastech. Ve 

výchozím nastavení se systém snaží najít na polích minimální a maximální hodnotu vegetačního indexu a paletu 

rozprostřít mezi těmito hodnotami. 

Změna palety barev:  Výchozí barevné rozložení je možné změnit výběrem z rozbalovacího menu Barevná paleta: 
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Po změně palety je třeba stisknout tlačítko pro načtení mapy , aby se mapa překreslila do nových hodnot. 

Filtr nejlepší vegetace: tato volba se snaží na základě pokročilých statistických metod najít na poli nejčastěji se 

vyskytující hodnoty indexu a ty zobrazit (většinou jde o vegetaci, která Vás skutečně zajímá a udělá snímek výrazně 

kontrastnějším). Takto vypadá srovnání běžného zobrazení a použití Filtru nejlepší vegetace: 

 

Po zapnutí filtru nejlepší vegetace je třeba stisknout tlačítko pro načtení mapy , aby se mapa překreslila do 

nových hodnot. 

Ruční výběr minima a maxima: Pokud chcete ještě přesnější analýzu vegetačního indexu -  například jen na jednom 

konkrétním půdním bloku je možné řídit zobrazovaný rozsah minima a maxima ručně (minimální a maximální 

hodnoty jednotlivých indexů naleznete v kapitole 5). Pro aktivaci tohoto režimu je třeba odškrtnout volbu 

Automaticky vybrat min/max: 

 

V tu chvíli je možné nastavovat minimum a maximu ručně zápisem do políček Minimální hodnota a Maximální 

hodnota.  



 

© Agrinova Group 2020 14 

 

 

Další možností je vyčíst tyto hodnoty kliknutím do mapy. To je možné po stisknutí ikony , která je vždy vedle 

příslušných políček Minimální hodnota a Maximální hodnota. Po kliknutí do mapy se v ní zobrazí tzv. „špendlík“, 

který ukazuje z jakého místa je získána minimální (špendlík červené barvy) a maximální hodnota (špendlík modré 

barvy). Jestli jde o špendlík minimální či maximální hodnoty lze rovněž zjisti najetím či kliknutím myší na tento 

špendlík:  

         

Zde můžete vidět srovnání běžného zobrazení, zobrazení s individuálním nastavením minima a maxima a zobrazení s 

individuálním nastavením minima a maxima v kombinaci s vysoce kontrastní barevnou paletou pro dosažení 

maximálního kontrastu na jednom půdním bloku: 

  

Po změně minimálních a maximálních hodnot je třeba stisknout tlačítko pro načtení mapy , aby se mapa 

překreslila do nových hodnot. 
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9. Průzkumník mapy - zjištění hodnoty vegetačního indexu v konkrétním bodě 

Pokud chcete zjistit hodnotu vegetačního indexu v určitém bodě, je třeba aktivovat funkci průzkumníka mapy 

stisknutím tlačítka:   

To, že je funkce Průzkumník mapy aktivní poznáte, že barva ikony se změní na červenou:  

Funkce Průzkumník mapy je dostupný pouze pro vegetační indexy, v ostatních mapách – Mapa honů, SmartScouting 

RVP či Viditelné spektrum je funkce nedostupná a ikona je deaktivována:  

Následným kliknutím do mapy se Vám zobrazí hodnota příslušného indexu přímo v bublině v mapě. Všechny 

naměřené hodnoty zůstávají v mapě ve formě špendlíku se žlutou barvou (až do vypnutí funkce Průzkumník mapy či 

načtení nové mapy). Pro přehlednost se vždy zobrazuje pouze jedna bublina. Hodnotu v příslušného špendlíku je 

možné zjistit najetím na tento špendlík či kliknutím na něj:  

 

Pro ukončení funkce průzkumníka mapy je třeba znovu stisknout tlačítko:  

 

10. Další ovládací prvky 

Zavření záložky: Záložku se zobrazenou mapou je možné zavřít stisknutím zavíracího tlačítka  , které je na každé 

záložce:  
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Zavření všech záložek: Všechny záložky najednou, je možné zavřít stisknutím tlačítka  , které je v pravém 

horním rohu obrazovky:  

 

Přepínání a posouvání mezi záložkami: V případě, že je na horní liště více záložek je možno mezi nimi libovolně 

přepínat. V případě, že je záložek více, než se vejde na obrazovku, je možné se mezi nimi posouvat ikonami  a 

, které jsou na pravé a levé straně lišty záložek: 

 

Zobrazení informací z mapy: Kliknutím do mapy je možné získat dostupné informace z daného místa (o honu či 

produkční zóně). Velmi praktické je to například ve Smart Scoutingu, kdy získáte informaci o procentuálním stavu 

dané zóny: 
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Legenda: V pravé části obrazovky je vždy k dané mapě legenda se zobrazovanými hodnotami dle barevné škály. 

 

Přibližování, oddalování a posouvání: je možné dělat buď pomocí kolečka na myši (kurzor musí být nad mapou), 

nebo tlačítky v pravé dolní části obrazovky . Posouvání mapy je možné při stisknutí levého tlačítka myši a 

následným tažením. 

Zobrazení na celou obrazovku: Chcete-li zvětšit zobrazovaný mapový prostor na maximum, je možné to provést 

stisknutím tlačítka  v pravé horní části obrazovky. Mapa pak vypadá jako na obrázku níže. Ukončit režim 

zobrazení na celou obrazovku můžete stisknutím tlačítka Esc. 
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Skrytí levého panelu s parametry: Levý panel s parametry je možné skrýt opakovaným stisknutím tlačítka 

kompozitního snímku  či satelitního snímku  ve chvíli kdy je toto tlačítko aktivní (má bílé pozadí a 

modrou ikonu). Obrazovka pak vypadá takto (pro znovu zobrazení panelu stiskněte znovu příslušnou ikonu 

kompozitního snímku  či satelitního snímku ): 

  


