
 

 

ŠKOLENÍ PORTÁL FARMÁŘE 
KDE:  Střední škola zemědělská Olomouc 

  U Hradiska 4, 779 00 Olomouc, počítačová učebna 

KDY:   pondělí  5.3.2012 9:00 – 15:00  začátečníci 

  úterý  6.3.2012  9:00 – 15:00  pokročilí 

POPLATEK: ZDARMA, kapacita 15 osob 

KONTAKT: Tel.: + 420 724 506 933 

vyplněné přihlášky zasílejte prosím na hoskova@smacr.cz 

 

Program školení –  začátečníci 5.3.2012 (NEZAPOMENOUT S SEBOU AKTUÁLNÍ HESLO K PORTÁLU FARMÁŘE!) 

1. LPIS  (cca 2,5 hodiny) 

 Základní ovládání LPIS (orientace v aplikaci, ovládání mapy, tisky)  

 Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení osevního postupu, zákresy 

parcel, efektivní řešení pro návazné evidence hnojiv, pastvy, POR apod.)  

 Katastr (ovládání mapy, dohledávání vlastníků, tisky map s podkladem bloků a katastru, 

hromadné stažení dat katastru v rámci jednotlivých PB/DPB)  

 Nová Eroze – GAEC 2 (identifikace pozemků, na nichž jsou vyžadována nová protierozní 

opatření + metodické vysvětlení)  

 Informace o změnách v nitrátové směrnici po 2012 – změny v podmínkách uložení 

statkových hnojiv, limity hnojení + ukázka v LPIS 

2. EPH  (cca 2 hod.) – základní seznámení s funkcemi aplikace 

 Základní zadávání aplikací hnojení a POR a pastvy + sestavy a vyhledávání (požadavky 

vyhl. 274/1998 Sb., na evidenci a vyhl. č. 329/2004 Sb.) 

 Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a AEO podmínek hnojení (vazba na nitrátovou 

směrnici, možnosti kontroly plnění podmínek, podkladové sestavy) 

 Skladová evidence POR a hnojiv  

3. Registr zvířat (cca 1,5 hod.) – základní seznámení s funkcemi aplikace 

 Základní vyhledávání v registru zvířat (stavy zvířat, pohyby zvířat, intenzita VDJ, 

komunikace s ČMSCH, nápočty VDJ pro dotace)  

 Objednávky ušních známek a duplikátů ušních známek  

 Vedení stájového registru a odesílání hlášení 



 

 

 

Program školení - pokročilí 6.3.2012 

1. LPIS  (cca 2 hodiny) 

 Velmi stručně základní ovládání LPIS (orientace v aplikaci, ovládání mapy, tisky) 

 Eroze – GAEC2 (identifikace pozemků, na nichž jsou vyžadována nová protierozní 

opatření, novinky pro sezónu 2011/2012 + metodické vysvětlení) – důkladně cca 30 min  

 Zakládání parcel a areálů (prosté pojmenování bloků, řešení osevního postupu, zákresy 

parcel, efektivní řešení pro návazné evidence hnojiv, pastvy, POR apod.)  

 Katastr (ovládání mapy, dohledávání vlastníků, tisky map s podkladem bloků a katastru, 

hromadné stažení dat katastru v rámci jednotlivých PB/DPB) –  

 Omezující podmínky pro použití chem. přípravků (vodní toky, ochranná pásma vodních 

zdrojů, odpočty v evidenci, svažitost, meliorace) 

 Nové tisky map v LPISu (nástěnné mapy, tisky KN map apod.) 

 Exporty dat z LPIS + komunikace s GPS 

 Informace o změnách v nitrátové směrnici po 2012 – změny v podmínkách uložení 

statkových hnojiv, limity hnojení + ukázka v LPIS 

2. EPH  (cca 2 hodiny)  

 Základní zadávání aplikací hnojení a POR + sestavy a vyhledávání (požadavky vyhl. 

274/1998 Sb., na evidenci a vyhl. č. 329/2004 Sb.) 

 Problematika řešení odpočitatelných ploch v evidenci (pásma kolem vod, pásma kolem 

pozemků, krajinné prvky apod.) 

 Kontrolní sestavy nitrátové směrnice a AEO podmínek hnojení (vazba na nitrátovou 

směrnici, možnosti kontroly plnění podmínek, podkladové sestavy) 

 Skladová evidence POR a hnojiv  

 Evidence výroby a spotřeby krmiv 

 V případě zájmu a času – evidence výroby statkových hnojiv automatický nápočet 

produkce dle stavu zvířat v ÚE), evidence zelené nafty 

3. Registr zvířat (cca 2 hodiny)  

 Novinky v sestavách (obrat stáda, stavy DJ apod.) 

 Objednávky ušních známek a duplikátů ušních známek  

 Vedení stájového registru a on-line hlášení 

 Evidence přirozené plemenitby 

 Evidence léčení 

 Novinky 

 

+ v případě zbývajícího času: 

 Ovládání registru přípravků, Nastavení odběru novinek na portále, Žádosti o výjimky z ekol. osiv, Portál 

farmáře SZIF 


