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1. Základní informace 

Evidence půdy (LPIS) je základní nástroj pro vyplácení a kontrolu plošných dotací. V LPIS 
najdu informace týkající se následujících oblastí dotací: 

 cross compliance (základní podmínka plošných dotací) 

o eroze (GAEC 1 – PB nad 7 stupňů, GAEC 2 – PB silně a mírně erozně ohrožené), 

o krajinné prvky (GAEC 6 – podpůrná vrstva pro kontrolu),  

o podzemní vody (SMR 2 – identifikace vodních toků), 

o nitrátová směrnice (SMR 4 – přehled omezení), 

o Natura 2000 (SMR 5 – EVL), 

o minimální požadavky AEO na hnojiva (SMR 5a – přehled omezení), 

o minimální požadavky AEO na POR (SMR 8a – pásma kolem vod, pásma OPVZ), 

 AEO, LFA 

o vrstva ENVIRO (určení titulů v Ošetřování travních porostů), 

o vhodnost k zatravnění, 

o intenzivní/ostatní EZ sady, 

o zařazení PB do méně příznivých oblastí LFA. 

Mimo to lze LPIS použít například jako: 

 nástroj k řešení vlastnických vztahů – vazba na katastr, 

 nástroj k evidenci osevního postupu, hnojení, a pastvy, aplikaci POR, krmiv, zelené 
nafty – vazba na EPH, 

 nástroj k vytvoření podkladů pro havarijní plán,  

 nástroj k zobrazení výsledků AZZP. 

 

Pro práci s LPIS v prohlížeči Internet Explorer je nezbytné mít nainstalovaný prvek Active X. 
Podrobný návod na instalaci prvku Active X naleznu v uživatelských příručkách na 
www.eagri.cz.  

 

http://www.eagri.cz/
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2. Kde to v systému najdu? 

Z úvodní stránky Portálu farmáře po přihlášení vstup přes „Aplikace pro přihlášené“ do 
„Registr půdy – LPIS“ a poté „Vstup do iLPIS“. 

 

 

 

3. Základní orientace  

Úvodní obrazovku po vstupu do LPIS lze rozdělit na tři části: 

 

 

 

3.1 Část Informační panel 

V této části si mohu zobrazit veškeré informace vázané k PB, krajinným prvků, zemědělským 
parcelám, areálům a uživateli.  

 

 Stromeček Mapa  Informační panel 

Tisk map a Katastr 

Po přihlášení do Portálu 

farmáře je nejrychlejší vstup 

do LPIS zde. 
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Zobrazování může probíhat: 

 na úrovni celé farmy (v záhlaví je „Uživatel“) 

 

 

 na úrovni konkrétního PB (v záhlaví je číslo PB) 

 

Lupa k zobrazení  

PB/DPB v mapě 

Základní nástroje 

popsané výše 

Záložky 

konkrétního PB 

/DPB 

Rozbalené okno 

jednotlivé záložky – 

zde „Základní“ 

Tlačítko návratu do 

výchozího postavení 

Lupa k zobrazení celého 

podniku v mapě 

Nápověda, postupy a 

videa 

Záložky s vazbou 

k uživateli, mezi 

kterými překlikávám 

Proklikem řádku zobrazím konkrétní 

PB/DPB, proklikem lupy zobrazím 

PB/DPB v mapě 

Tlačítko, které mě 

vrátí o krok zpět 

Možnost exportu dat 

z LPIS – pro přenos do 

jiného zem. SW typu 

AGInfo, Geocentrum 

Rozbalené okno 

zvolené záložky – zde 

PB/DPB 
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3.2 Část Mapa 

V této části vidím mapové zobrazení informací. Pod samotnou mapou jsou nástroje pro práci 
s mapou, které blíže popisuje obrázek. 

Provedu-li v mapě dvojklik na PB, zobrazím do části Informační panel informace o PB. 
Obdobně dvojklikem na krajinný prvek, zobrazím vpravo info o krajinném prvku. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Část Stromeček 

Stromeček slouží k zapínání a vypínání jednotlivých mapových vrstev = základ funkčnosti 
LPIS. Žlutá žárovka označuje zapnutou vrstvu, černá žárovka znamená vypnutou vrstvu. Šedá 
žárovka značí zapnutou vrstvu, ale nedostatečné přiblížení v mapě pro viditelnost vrstvy. 
Některé základní vrstvy jsou zapnuté automaticky. 

Jednotlivou vrstvu zapnu klikem na ikonu žárovky (žárovka se rozsvítí – zežloutne), 
opětovným klikem na žárovku vrstvu vypnu (žárovka zhasne – zčerná). 

Struktura stromečku je vrstvená, což znamená, že to co je tučně napsané lze dále poklikem 
rozbalit a poklikem na netučně napsané zobrazím legendu (tj. vysvětlivky k mapě). 
Opakovaný klik legendu schová a zabalí rozbalené. 

Doporučení: Hledám-li v mapě např. konkrétní informace o nitrátové směrnici a poté chci 
vyhledávat informace o katastru, nezapomenu vrstvu nitrátové směrnice vypnout klikem 
na žárovku. Příliš mnoho zapnutých vrstev dělá mapu nepřehlednou a některé objekty 
nejdou prokliknout! 

  

Přiblížení 

a oddálení 

v mapě 

Výběr 

části 

mapy 

Volba 

konkrétního 

měřítka 

Zobrazení 

celé mapy 

ČR 

O krok zpět v mapě 

Posun mapy 

Tisk konkrétního výřezu mapy 

Zobrazení 

posledních 20 

tisknutých 

map 

Vstup do katastru 

Aktualizace 

mapy 

Nástroj na měření 

vzdálenosti a plochy 
Nástroje na kreslení 

v mapě (hnojiště, erozní 

pozemky, parcely) 

Tisk mapy  

Šipečka 

umožňuje 

proklik PB 

v mapě 
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4. Nejčastější dotazy 

1. Odlišnosti prohlížeče Mozilly – Firefox:  

a) Mozilla nemá ve stromečku zabudovanou legendu. 

b) V Mozille nejsou nástroje pro kreslení. 

c) U Mozilly nelze zasunovat levý panel pro ovládání mapy. 

Špendlík slouží k přišpendlení 

stromečku na obrazovku. Bez 

přišpendlení se stromeček 

objeví jen při najetí myší do 

levé části obrazovky. 

Žlutá žárovka značí 

zapnutou vrstvu. Tučný 

nápis lze dále rozbalit. 

Šedivá žárovka značí 

zapnutou vrstvu, ale 

v mapě jsem moc daleko, 

aby byla vrstva vidět. 

Poklikem na netučný nápis 

zobrazím legendu k mapě. 
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