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1. Základní informace k areálům 

Areál je účelové seskupení parcel. Areály nemusím zakládat povinně, ale v některých 
případech mi jejich založení usnadní práci, protože pak mohu zadávat hromadně 
aplikace/pastvy/úkony pro zelenou naftu. 

Před samotným započetím vedení evidencí pastvy, hnojení a POR se musím rozhodnout, zda 
budu zadávat aplikace/pastvy přes areály nebo parcely.  

Rozhodnu-li se u zadávání pastvy pro danou sezonu zadávat přes areál, musím zvolené 
zadávání dodržovat a pastvu zadávat jen přes areály, nikoliv parcely. Rozhodně u pastvy 
nesmím míchat zadání jednou přes parcelu a jednou přes areál. Proto při zadávání pastvy 
přes areál musím mít všechny pasené pozemky „v areálech“. 

2. Typy areálů 

Areály mohu rozdělit zhruba na tyto typy: 

 Reálné pastevní areály 

Jedná se o trvalé seskupení pasených parcel podle skutečné situace v terénu tj. 
pospojované půdní bloky pomocí ohradníků, případně parcely, které k sobě „patří“ a 
tvoří přirozený celek. 

 Virtuální pastevní areály 

Jedná se o sezónní či trvalé seskupení pasených parcel, které nemusí být fyzicky 
propojeny ohradníky, ale jsou spásány jedním stádem, tj. mám-li více stád, zaareáluji 
si parcely, po kterých chodí jedno stejné stádo. 

 Areály s ornou půdou 

Jedná se o sezónní seskupení parcel s jednou plodinou. U orné půdy je vytvoření 
areálu doporučeno, pokud máte více jak 5 PB s jednou plodinou, jinak je efektivnější 
pracovat pouze s parcelami.   

 Areály s podobnými vlastnostmi 

Jedná se o trvalé seskupení parcel s podobnými vlastnostmi např. stejný katastr, 
stejné managementy AEO, hnojené/nehnojené parcely, stejný termín sklizně sena 
apod. 

3. Kde to v systému najdu? 

 Ve výchozím postavení v LPIS záložka „Areály“. 

 Připojení do areálu vidím i na „Zem. parcele“ záložka „Areál“. 



© PV-Agri s.r.o., 2010 4 
 

 
 
 

4. Založení areálu 

Postup založení areálu je následující: 

1. Z výchozího postavení LPIS kliknu na záložku „Areály“ a tlačítko „Nový areál“. 

2. Vyplním název areálu a platnost areálu od. Kliknu na „Uložit“. 

3. Vytvořený areál se uloží do seznamu areálů a já ho otevřu poklikem na jeho název. 

4. Do areálu připojím požadované parcely zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko „Připojit 
vybrané parcely“. Platí, že k připojení se mi nabízí parcely platné v době trvání 
areálu, které nejsou připojené do jiného areálu stejného trvání. 

  

Pokud je možné parcelu připojit 

do jiného již založeného areálu, 

lze to učinit i odsud.  



© PV-Agri s.r.o., 2010 5 
 

 

 

 

 

  

1 – Kliknu zde. 

2 – Vyplním 

název, platnost 

a uložím. 

Klikem zde se 

dostanu na 

seznam areálů. 

Na těchto záložkách vidím  přes 

areály zadanou zelenou naftu, 

pastvy a aplikace z EPH. 

3+4 – Proklikem názvu areálu 

se dostanu na areál. Po výběru 

parcel zaškrtnutím je připojím. 

Připojení parcely lze zcela zrušit 

klikem na „zákaz vjezdu“ (parcela 

se pak tváří, že v areálu nikdy 

nebyla). Vyplněním sloupečku 

„Připoj do“ lze parcelu z areálu 

odpojit k zvolenému datu. 

Nezapomenu uložit. 

Do areálu lze kdykoliv výběrem a 

klikem na „Připojit vybrané 

parcely“ přidat další parcely. 

Vstup do EPH 
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5. Příklad zadávání pastvy přes areál 

Žadatel pásl ovce ve dvou pastevních cyklech na areálu Stádo 1. Od 1. 5. do 30. 6. 2009 na parcele Pastvina 1 a od 15. 8. do 30. 9. 2009 na 
parcele Pastvina 2 a Pastvina 3.  

1. Přes tlačítko „Nová pastva“ na areálu Stádo 1 (v LPIS) se dostanu na zadávací formulář 
pastvy v EPH. 

2. Zadám datum pastvy v prvním cyklu a vyberu parcelu „Pastvina 1“. 

3. Použiji načtení z registru zvířat (popřípadě zadávám kategorie zvířat ručně) a uložím. 

 

 
 

2 – K zvolení data mohu použít kalendář. Výběr parcely provedu zaškrtnutím. 

3 – Zadám kategorie a počet pasených 

zvířat. Mohu použít načtení z IZR. Uložím. 

1 – Do EPH se dostanu přes „Nová pastva“. 
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4. Další cyklus pastvy nejsnadněji založím pomocí tlačítka „Kopie této pastvy. 

 

5. Změním datum pastvy a vyberu parcelu Pastvina 2 a Pastvina 3.  

6. Používám-li načtení zvířat přes IZR je vhodné údaje znovu přenačíst (průměr se může změnit podle pohybu zvířat v IZR). Uložím. 

 

4 – „Kopie této pastvy“ mě přenese do formuláře k zadání dalšího cyklu 

pastvy. Pokud bych zvířata přesunoval na jiný areál, použiji „Kopie na jiný 

areál“. 

5 – Zadám nové datum pastvy a zvolím 

parcely zaškrtnutím. 

6 – Zadám údaje o pasených 

zvířatech a uložím. 
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7. Zadané cykly pastvy jsou vidět na záložce „Pastva“ v LPIS.  

 

 

 

Poznámka: Detailnímu návodu zadávání pastvy v EPH se věnuje samostatný materiál Jak 

evidovat pastvu v EPH. 

 

7 – Zadané dva cykly pastvy vidím v LPIS na 

areálu na záložce Pastvy. Odsud se snadno 

dostanu zpět do EPH poklikem na ikonu 

formuláře. 
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