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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, 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.
Active X prvek lze nainstalovat z úvodní stránky Portálu farmáře v levé části menu přes
„Registr půdy – LPIS“.

Pro práci v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Google Chrom není Active X prvek potřeba.
Další odlišnosti mezi internetovými prohlížeči jsou uvedeny v kapitole 5 tohoto podkladu.
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2. Kde to v systému najdu?
Z úvodní stránky Portálu farmáře po přihlášení je vstup do „Registr půdy – LPIS“ z levé části
menu nebo přes „Aplikace pro přihlášené“.
Po přihlášení do Portálu
farmáře je vstup do LPIS zde.

3. Základní orientace
Úvodní obrazovku po vstupu do LPIS lze rozdělit na tři části:
Stromeček
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Mapa

Informační panel
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3.1 Část Informační panel
V této části si mohu zobrazit veškeré informace vázané k PB, krajinným prvků, zemědělským
parcelám, areálům a uživateli.
Zobrazování může probíhat:


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

Lupa k zobrazení
celého podniku v
mapě

Tlačítko návratu
do výchozího
postavení

Možnost exportu dat
z LPIS – pro přenos do
jiného zem. SW typu
AGInfo, Geocentrum

Záložky s vazbou k uživateli, mezi
kterými překlikávám. Obsah záložky je
vidět níže. Zde záložka PB/DPB.

Nápověda,
postupy a videa

Zobrazení
dokumentů k PB
(např. právní
důvody užívání)

Export zakreslených
erozních pozemků do
přístroje GPS

Proklikem řádku zobrazím konkrétní
PB/DPB, proklikem lupy zobrazím
PB/DPB v mapě.

Vstup do modulu pro
přípravu návrhů
změn zákresů PB

 na úrovni konkrétního PB (v záhlaví je číslo PB)
Návrat na úroveň celé farmy
– všechny PB/DPB

Záložky s vazbou k PB/DPB,
mezi kterými překlikávám.
Obsah záložky je vidět
níže. Zde záložka Základní.

Účinnost od – zde je vidět datum,
kdy došlo k nějaké změně na bloku,
ať již systémové (např. nápočet
nových vrstev LFA) nebo uživatelské
(změna hranic, MA).
Účinnost od dle aktualizace EP – zde je
vidět datum, kdy došlo ke změně na bloku
prováděné AZV, kterou uživatel
odsouhlasil. Nejsou zde tedy zahrnuty
systémové změny bloku.
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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, polní hnojiště (složiště), erozní pozemek nebo
hospodářství (pokud je zapnuta žárovka EUP), zobrazím v Informačním panelu informace o
těchto objektech.
Šipečka
umožňuje
proklik PB v
mapě

Přiblížení a
oddálení v
mapě

Výběr
části
mapy

Volba
konkrétníh
o měřítka

Skrytí
panelu
nástrojů

Rychlý tisk výřezu mapy

Vstup do katastru

Zjištění
souřadnic
Měření,
nadmořská výška a
souřadnice bodu

Celá
mapa
ČR

O krok
zpět v
mapě

Posun
mapy

Tisk mapy

Zobrazení
uložených map

Pod mapou je rovněž panel umožňující kreslení (týká se pouze prohlížeče IE).

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!
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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.

Poklikem na netučný nápis
zobrazím legendu k mapě.

Šedivá žárovka značí
zapnutou vrstvu, ale v mapě
jsem moc daleko, aby byla
vrstva vidět.

4. Záložka tisky
V části Informační panel, v zobrazení na úrovni celé farmy, lze přes záložku „Tisky“ zobrazit a
vytisknout celkové přehledy PB, jako jsou informativní výpisy (např. „Erozní ohroženost
PB/DPB“, „Zařazení PB/DPB do ochr. pásem vodních zdrojů“ nebo „Přehled účinných PB/DPB
se zařazením do oblastí NATURA 2000“), výpisy k nitrátové směrnici, speciální registry,
ohlášení a historické výpisy.

Přehled lze u tisků
označených*
nastavit podle PB
nebo podle názvů
parcel
Lze nastavit formát
výstupu PDF, Word,
Excel.
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5. Odlišnosti mezi internetovými prohlížeči

Práce s LPIS má odlišnosti mezi prohlížeči Internet Explorer
a Mozilla Firefox
(Odlišnosti uvedené pro Mozilla Firefox platí také pro Google Chrom):
a) Internet Explorer a Mozilla Firefox mají odlišný systém rozbalování a zabalování
stromečku.
b) Legenda k jednotlivým zapnutým vrstvám se u Internet Explorer rozbaluje poklikem
na netučný text. U Mozilla Firefox lze rozbalit legendu v panelu pod stromečkem
mapových vrstev. Legenda se rozbalí ke všem zapnutým vrstvám.
c) Levý panel pro ovládání mapy (stromeček) má odlišný systém zasunování. U Mozilla
Firefox je stromeček při zapnutí LPIS zobrazen a lze jej zasunout poklikem na šipku na
pravé liště stromečku.

U Internet Explorer stromeček vyjede pouze posunem myši do levé části mapy. Pokud
chci mít stromeček vysunutý, musím ho přišpendlit ikonou v pravém horním rohu
stromečku.
V Internet Explorer se
jednotlivé vrstvy zapínají
poklikem na žárovku.
Legenda se rozbalí poklikem
na netučný text.
Rozbalování stromečku
provádím poklikem na tučný
text.
V Mozilla Firefox se
stromeček mapových
vrstev rozbaluje a
zabaluje pomocí
znamének + a - .
Vrstvy se zapínají
poklikem na text.
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d) V Mozille Firefox nejsou nástroje pro kreslení. Ostatní ikony pod mapou se téměř
shodují (chybí ikona pro aktualizaci mapy a tisk aktuálního výřezu), nicméně
nejsou srovnané ve stejném pořadí. Prvotně je vždy přednastaven posun v mapě.
Ikony pod mapou Mozille Firefox

Ikony pod mapou Internet Explorer
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Porovnání ikon obou
prohlížečů. Internet
Explorer navíc
obsahuje ikony pro
zákres v mapě.
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