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1. Přihlášení do Portálu Varistar

Portál naleznete na internetové stránce
portal.varistar.cz 

Zde vyplňte své přihlašovací údaje, které jste obdrželi 
emailem, a stiskněte Přihlásit.

Pokud přihlašovací údaje nemáte, kontaktujte nás na 
emailové adrese varistar@agrinova.cz

2. Mapové vrstvy

Po přihlášení se načte mapa zobrazující vaše hony. 
Vlevo naleznete nabídku, kde si můžete zobrazit 
jednotlivé druhy map.

Pozn. Načítá se vždy velké množství dat, proto někdy 
může trvat vykreslení na mapě delší dobu v závislosti 
na rychlosti připojení.

Mapy jsou v portále seřazeny do skupin. Podle toho, 
zda jsou dostupná data, jsou zobrazovány jednotlivé 
skupiny map. Může se tak stát, že nevidíte všechny 
skupiny, které jsou na obrázku vlevo.

Vždy by ale měly být přístupné skupiny P_Mapa honů 
(hranice jednotlivých pozemků obhospodařovaných 
službou Varistar dle LPIS) a R_Mapy RVP (mapy 
relativního výnosového potenciálu).
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Mapy v jednotlivých skupinách zobrazíte kliknutím na 
tlačítko + u názvu skupiny (1). Tlačítko se změní na - a 
rozbalí se všechny mapy, které patří do dané skupiny 
(2). 

Pro zobrazení konkrétní mapy kliknete do prázdného 
čtverečku vedle názvu mapy (3). 

Pro zobrazování map platí, že se zobrazují postupně, podle struktury jak ji vidíme v seznamu. Mapy, které 
jsou ve struktuře nahoře, překryjí ty, které jsou ve struktuře níže. Pokud tedy budu mít např. zobrazenou 
mapu Smart Scouting a současně dám zobrazit mapu relativního výnosového potenciálu, uvidím pouze 
mapu Smart Scouting, protože mapa relativního výnosového potenciálu bude skryta pod ní.

(1)

(2)

(5)

(4)

(3)
Pokud je zobrazena mapa, zmodrá čtvereček ve 
všech skupinách a podskupinách, kam tato konkrétní 
mapa patří (4) (v uvedeném případě skupiny 2018 a 
5_Půdní rozbory). To může být užitečné ve chvíli, kdy 
se zobrazuje nějaká mapa, struktura je zavřená a vy 
nevíte, kde konkrétní mapu najít.

Pokud chcete skupinu map opět zavřít, kliknete na 
tlačítko - v daném řádku (2). Pokud zavřete skupinu, ve 
které jste zobrazili mapu, vybraná mapa se bude dál 
zobrazovat, dokud její zobrazení nevypnete kliknutím 
do čtverečku s „fajfkou“ (5). Pokud chcete zavřít 
všechny otevřené mapy v dané skupině, ťukněte do 
modrého čtverečku vedle názvu skupiny (4).

V levém dolním rohu mapy je zobrazeno 5 ikonek. 

První ikona je lupa. Pokud kliknete na tuto ikonku, 
kurzor myši se změní na malou lupu. Nyní kliknete do 
levého horního rohu oblasti, kterou chcete zvětšit, stále 
držíte levé tlačítko myši a táhnete směrem k pravému 
dolnímu rohu. Na mapě se vytvoří modrý obdélník, 
který značí, které místo bude zvětšeno. 
Opačným způsobem funguje i tlačítko zmenšit (druhá 
ikona zleva). 
Funkci lupy zrušíte opětovným kliknutím na ikonu. 

3. Nástroje mapy

Mapu můžete posouvat tak, že kliknete myší do mapy, držíte levé tlačítko stisknuté a posunete myší. 
Přibližovat a oddalovat mapu můžete pomocí kolečka myši - pokud je kurzor v oblasti mapy, točením 
kolečkem mapu přiblížíte, nebo oddálíte.
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Třetí ikonka je funkce měření vzdálenosti. Nástroj 
funguje tak, že nejdříve kliknete do jednoho místa, 
odkud má začít měření. Při pohybu myši se od tohoto 
místa potáhne modrá čára. Pokud kliknete znovu, 
vytvoří se bod a můžete měřit dále jiným směrem, 
pokud kliknete dvakrát, měření se ukončí. Celková 
naměřená vzdálenost je uvedena na ikonou.

Čtvrtá ikona spouští nástroj měření rozlohy. Klikáním 
navolíte libovolný tvar, u kterého chcete spočítat 
rozlohu, dvojklikem měření ukončíte. Celková 
naměřená výměra je uvedena na ikonou.

Poslední ikona spouští nástroj „Vertikální posun“. 
Po kliknutí na ikonu se objeví bílá čára se zeleným 
čtverečkem uprostřed mapy, která rozdělí mapu na dvě 
části. 
Ve chvíli, kdy máte otevřené dvě mapy přes sebe, 
v levé části vidíte jednu mapu, v druhé části druhou 
(na obrázku je příklad Smart Scouting vlevo, mapa 
relativního výnosového potenciálu vpravo). Pokud 
kliknete na tento čtvereček a ponecháte ho stisknutý, 
můžete tahem myší tuto čáru posunovat. 
V případě, že vidíte jen jednu mapu, i když by se měly 
zobrazovat mapy dvě, stiskněte klávesu F5. Mapy se 
načtou znovu.
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4. Vyhledávání v mapě

Pokud potřebujete najít konkrétní hon, nebo třeba vypsat seznam honů, na kterých je zaseta konkrétní 
plodina, můžete využít funkci hledání v mapě. 

Nejprve je potřeba vybrat mapu, ve které jsou 
zobrazeny hranice pozemků, tj. Mapu honů. Po 
přihlášení na portál by se tato vrstva měla vždy zobrazit 
jako první. Pokud není označena, klikněte na složku 
P_Mapa honů a následně do čtverečku vedle čísla roku. 
Čtvereček zmodrá a objeví se v něm bílá šipka, řádek je 
podsvícený šedivou barvou. Všechny ostatní vrstvy by 
měly být zavřené, aby se zobrazování nezpomalovalo 
načítáním jednotlivých vrstev.

Následně klikněte na rozbalovací seznam „Funkce 
mapy“ umístěný nad složkami.

V seznamu vyberte možnost „Tabulka hodnot“. Ve 
spodní části okna se pod mapou otevře tabulka, 
kde jsou vypsané všechny hony, které jsou 
obhospodařované službou Varistar. 

V pravém rohu tabulky je políčko Hledat. Do tohoto pole je možné napsat libovolný text/číslo, na základě 
kterého proběhne hledání. Pokud napíšu např. řepka, v seznamu se zobrazí všechny hony, které jsou 
osety řepkou. Pokud napíšu např. 103, vypíšou se všechny hony, které mají v některém sloupci uvedeno 
číslo „103“ (a to nejen na začátku, ale i uprostřed nebo na konci):

4

Farma ABC

Farma ABC

Farma ABC

Farma ABC



Pokud poté chceme zobrazit daný hon na mapě, klikneme do kroužku vedle čísla honu (je možné vybrat 
vždy jen jeden hon) a klikneme na tlačítko „Přejít na vybrané“:

Mapa se přiblíží na vybraný hon, který má žlutě označené hranice. Nyní je možné přidávat další vrstvy 
k zobrazení, např. mapu relativního výnosového potenciálu (vybereme z nabídky vlevo, viz bod 2 návodu 
výše.

© Agrinova Services, s.r.o.
www.variabilni-aplikace.cz
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