
















































































































































































































































































































Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS 

Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB 

s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních bloků, popřípadě prosté 

přehledky bloků pro běžnou práci. 

 

I. Klasická nástěnná mapa ve velkém formátu A0, A1 nebo A2 se 

zvýrazněním kultur, vodních toků, obcí. 

1. Zazoomujte na celý podnik pomocí lupičky vpravo nahoře vedle názvu uživatele 

 

2. Nastavte měřítko mapy na cílový stav.  (proklik páté ikonky zleva pod mapou). Pro tento typ 
mapy doporučujeme 1:10000. 

 

3. Klikněte na LEVOU ikonku tiskárny pod mapou a zvolte Aktuální výřez 
4. Tlačítkem "Další" (vpravo dole) přejdete k výběru formátu papíru a měřítka.  
5. Na další obrazovce zvolte jen formát mapy – zpravidla rozhodnutí „podle šířky zabraného 

území“  mezi A0, A1, A2 a A3. (Formát doporučujeme volit tak, aby se bloky vešly do mapy 
v měřítku okolo  1:10000. Tzn. pro velký podnik s 1000 ha bude zpravidla vhodný formát A0 
nebo A1, pro menší 300‐500 ha podniky  formát A1 nebo A2 – podnik také můžete 
rozkouskovat na více listů ). Dále doporučujeme vždy ponechat volbu "Aktuální měřítko", 
která umožní tisknout vybraný výřez mapy roztažený na celou plochu zvoleného formátu.  

6. Tlačítkem "Pokračuj" se zobrazí náhled mapy před tiskem.  

Do dialogového okna 

vepište měřítko a 

klikněte na OK. 

Ikonka tisku 



7. V prohlížecím mapovém okně bude zobrazen záběr oblasti, která bude vytisknuta. Oblast k 
tisku je ohraničena oranžovým obdélníkem. Pozici obdélníku lze upravit při zapnutém nástroji 
„Posun objektu“, kliknutím na obdélník v mapě a jeho posunem s přidrženým levým 
tlačítkem myši. 

 

8. Ve stromu vrstev máte možnost nastavit hladiny, které budou v tisku viditelné. Pro 
nástěnnou mapu s bloky  a ortofotomapou doporučujeme následující: 

a. Mějte zapnutou vrstvu FB aktivního uživatele a pro zvýraznění zapněte buď  účinné 
(bílé) nebo účinné (černé) – následně ještě rozkřikněte ikonku „+“ u této žárovičky a 
zvolte, jaké údaje u PB budete chtít v mapě vidět – doporučujeme  kód, hranice, AEO 
závazky a případně výměru 

b. Zapněte vrstvu ortofotomap – Aktualizované části a současně zapněte i žárovku u 
Potlačení ortofota 

c. Zapněte vrstvu vodních toků – tj. Nitrátová směrnice/vodní útvary a žárovka vodní 
útvary 

d. Zapněte vrstvu pro zvýraznění kultur – odkaz kultura . 
e. Ponechte zapnutou vrstvu hospodářských objektů pro  lepší orientaci 
f. Ponechte zapnutou vrstvu obcí 
g. Můžete ponechat zapnuté názvy parcel, vedete‐li v LPIS osevní postup – 

(EPH/Parcely aktuální/Názvy parcel) 

9. Tlačítkem "Tisk" (vpravo dole) se zahájí tisková úloha. Výsledkem bude soubor ve formátu 
PDF, který lze stáhnout pomocí správce tiskových úloh. Ikonku Správce tiskových úloh 
naleznete v panelu pod mapou. 

Klikněte na šipku a můžete 

posunovat s oranžovým 

obdélníkem a lépe nastavit 

výřez. 



 

10. PDF si stáhněte na CD a nechte si jej v běžném copy centru vytisknout.  
11. V případě, že jste měli podnik rozdělený na více mapových listů, pak se vraťte do okna TISK 

MAPY, který vám zůstal na liště a v něm jen posuňte oranžové okno s výřezem a opakujte 
tisk.  

 

II. Přehledka pro práci v terénu – černobílá mapa s vodními toky a kódy 

bloků a AEO závazků. 

 Na rozdíl od výše uvedené nástěnné mapy je vhodné přehledku generovat  do map formátu A3 

v měřítku cca 1:15000, a to z důvodu, abyste mohli mapu běžně kopírovat  a mohli si do kopií 

vepisovat  různé poznámky – např. pokyny pro postup sečí, pastvy apod. 

Postup tisku je shodný jako u první mapy. 

Přehledku doporučujeme generovat s následujícími vrstvami: 

‐ U aktivního uživatele zvolte ČERNÉ zvýraznění PB; u PB zaškrtněte hranice, kód, AEO 

závazek a případně výměru 

‐ Dále zapněte vrstvu vodních toků (nitrátová směrnice, vodní útvary, žárovka vodní útvary) 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu hospodářských objektů pro  lepší orientaci 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu obcí 

Obdobné nastavení můžete provést i v případě, že nebudete mapu generovat přes aktuální výřez, ale 

jako tiskovou sestavu. 

Touto ikonkou pustíte 

správce tiskových úloh 

Ikonka PDF určená ke 

stažení souboru. 



 

III. Přehled osevního postupu – zbarvení mapy dle plodin s názvy parcel 

Tuto mapu doporučujeme generovat v měřítku cca 1:10000 bez podkladu ortofoto. Nicméně k efektu 

této mapové sestavy musíte mít v LPIS vedené parcely s jejich názvy a aktuálními plodinami. Plodiny 

se v mapě zobrazují  odlišnou barvou dle skupiny plodin (obiloviny jednotně, olejniny jednotně 

apod.). Pozor: v případě, že máte na pozemku 2 plodiny, pak k tomu, aby se zobrazil v mapě název a 

zbarvení dle plodiny, musíte mít proveden zákres parcely. 

Postup tisku je shodný jako u první mapy. 

Mapu  doporučujeme generovat s následujícími vrstvami: 

‐ U aktivního uživatele zvolte ČERNÉ zvýraznění PB; u PB zaškrtněte hranice, kód a případně 

výměru 

‐ Zapněte vrstvu EPH – Aktuální parcely – názvy + plodiny  

‐ Zapněte vrstvu EPH – Zákresy parcel aktuální 

‐ Dále zapněte vrstvu vodních toků (nitrátová směrnice, vodní útvary, žárovka vodní útvary) 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu hospodářských objektů pro  lepší orientaci 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu obcí 

‐ Jako podklad nechte buď potlačené ortofoto nebo nic. 

Obdobné nastavení můžete provést i v případě, že nebudete mapu generovat přes aktuální výřez, ale 

jako tiskovou sestavu. 

IV. Mapa katastru a půdních bloků 

Tuto mapu doporučujeme generovat v měřítku cca 1:5000 bez podkladu ortofoto, jinak nebude 

katastr zřetelný. Vhodný formát vzhledem k velikosti podniku je A0 nebo A1. 

Postup tisku je shodný jako u první mapy. 

Mapu  doporučujeme generovat s následujícími vrstvami: 

‐ U aktivního uživatele zvolte ZELENÉ zvýraznění PB; u PB zaškrtněte hranice, kód a případně 

výměru 

‐ U žárovky katastr pozapínejte všechny žárovky z map (PK, KN, KM‐D a DKM) a hranice k.ú. 

‐ Ponechte zapnutou  vrstvu EPH – Aktuální parcely – názvy (v mapě se vám objeví názvy 

vašich pozemků) 

‐ Dále zapněte vrstvu vodních toků (nitrátová směrnice ‐ vodní útvary, žárovka vodní útvary) 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu hospodářských objektů pro  lepší orientaci 



‐ Ponechte zapnutou vrstvu obcí 

‐ Vypněte ortofoto 

Obdobné nastavení můžete provést i v případě, že nebudete mapu generovat přes aktuální výřez, ale 

jako tiskovou sestavu. 

V. Mapa zásobenosti půdy živinami  

Tuto mapu doporučujeme generovat v měřítku cca 1:10000 bez podkladu ortofoto nebo 

s potlačeným  ortofoto (nejvyšší měřítko je 1:15000,pak už mapa bude nepřehledná). Vhodný formát 

vzhledem k velikosti podniku je A2 nebo A3. 

Postup tisku je shodný jako u první mapy. 

Mapu  doporučujeme generovat s následujícími vrstvami: 

‐ Zapněte v části mapového stromečku AZP živiny  u obou větviček (Body AZZP dle živin, 

PB/DPB dle živin) shodný typ sledovaného faktoru (např. jen sledování zásobenosti 

draslíkem). Můžete zvolit jen zobrazení živin přes PB/DPB, pak ve vrstvě Body AZZP dle živin 

nic nezapínejte (z mapy zmizí „kolečka“ odběrných bodů).  V případě, kdy v mapě nechcete 

zobrazovat konkrétní změřené hodnoty, pak vypněte vrstvu Popis.  

‐ U aktivního uživatele zvolte ČERNÉ zvýraznění PB; u PB zaškrtněte hranice a kód 

‐ Ponechte zapnutou  vrstvu EPH – Aktuální parcely – názvy (v mapě se vám objeví názvy 

vašich pozemků)  

‐ Můžete dále zapnout  pro lepší orientaci vrstvu vodních toků (nitrátová směrnice, vodní 

útvary ‐  žárovka vodní útvary) 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu hospodářských objektů pro  lepší orientaci 

‐ Ponechte zapnutou vrstvu obcí 

‐ Vypněte ortofoto nebo zapněte Potlačení ortofota 

Obdobné nastavení můžete provést i v případě, že nebudete mapu generovat přes aktuální výřez, ale 

jako tiskovou sestavu. 
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