
Příloha č.1: Specifikace služby LPI_HPB01A-F (GET_HISTORY_PB) 
 

Popis funkcionality  

 Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele – autentizace uživatele bude 
realizována buď pomocí digitálního podpisu (XML signature) nebo hashovanou zprávou 
obsahující jméno a heslo uživatele 

 Službu poskytuje uživatelům komerčního SW EPO – služba bude pro veřejnost zveřejněna na 
URL:  

o test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx  
o produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx  

 Služba bude mít 2 varianty: 
a) Volání na datum poslední změny v datech PB daného subjektu 
b) Volání na data kompletní historie PB včetně atributových údajů 

 „B“ verze služby oproti „A“ verzi poskytuje následující rozšířená data: 
a) Data překryvu PB s parcelami katastru nemovitostí 
b) Překryv s vnitřními krajinnými prvky 
c) Překryv s erozně ohroženými vrstvami 
d) Překryvy s aplikačními pásmy NS 
e) Překryvy s pásmy LFA 
f) Překryvy s NATURA2000 oblastmi (v rámci elementu ENVIRO 
g) Další atributové údaje PB (překryv s klim. regionem, nadm. výška, vhodnost 

k zatravnění) 

 Současně byla v „B“ verzi rozšířena struktura dotazu o identifikaci čtverce a kódu. Pomocí 
čtverce kódu lze dále omezit dotaz na rozsah vracených bloků. 

 V „C“ verzi byly přidány doplňující údaje ze Speciálních registrů vedené u PB/DPB, 
jednoznačný identifikátor krajinného prvku, atribut vnější x vnitřní a výměra KP jako takového. 
K danému PB/DPB se načítají KP pouze k němu příslušné. 

 V „D“ verzi byly doplněny kódy opatření eroze. 

 22.1.2011 došlo k úpravě číselníku kultur. 

 22.3.2011 došlo k další úpravě výčtu kultur a podkultur. 

 V nové verzi E byly doplněny následující informace: 
- Překryvy s OPVZ 
- Nové údaje týkající se protierozních opatření na MEO (délka OL, expozice svahu, 

půdoochranné technologie na MEO. 
- Obvod PB/DPB 
- Převládající expozice ke světové straně 
- Převládající aplikační pásmo 
- Výměra rozorání 
- Účinnost aktualizace PB/DPB dle §3g zákona o zemědělství 

 V nové verzi F byl upraven element KODNS, aby bylo možné poskytovat kódy opatření NS ve 
vztahu N:1 vůči půdnímu bloku. 
 

Délky, datové typy a případné další restrikce budou specifikovány v rámci 
publikovaného XSD. 

Datová struktura request LPI_HPB01F 

Parametr  Význam Req Poznámka 

GETDATA Číselník nabývající hodnot 0/1 –  
0 – jen datum poslední změny,  
1 – Kompletní historie PB 

ano  

GETKNDATA Číselník nabývající hodnot 0/1 –  
0 – data překryvů s KN se v elementu 
PREKRYVPARKN nevrací 
1 – vrací kompletní data 
V případě nevyplnění se považuje, že element 
byl vyplněn hodnotou 1. 

ne Přidáno ve 
verzi C 

https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx
https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx


GETJENNOVYPB Číselník nabývající hodnot 0/1 –  
0 – vrací kompletní historii PB, jež mají průnik 
účinnosti s DATOD a DATDO  
1 – vrací jen nové PB, které nabyly účinnost 
v období DATOD-DATOD. 
Při nevyplnění se považuje, že element byl 
vyplněn hodnotou 0. 

ne Přidáno ve 
verzi C 

DATOD Datum nejstarší účinnostido půdních bloků 
(bloky, které ukončily účinnost před tímto datem 
v odpovědi nebudou předány) – cílem je, do 
budoucna nepřenášet dokola kompletní data 
s veškerou historií. Není-li vyplněno považuje se 
za datum start LPIS 21.3.2004 

ne  

DATDO Datum nejmladší účinnostiod půdních bloků 
(bloky, které zahájily  účinnost po tomto datu 
v odpovědi nebudou předány) – cílem je ošetřit i 
gigantické subjekty, kde může být nakonec 
problematické všechny PB předat v jedné 
odpovědi a bude vhodné data  zesynchronizovat 
po časových úsecích. 

ne  

CTVEREC Čtverec   Ne Přidáno ve 
verzi B 

ZKOD Zkrácený kód PB/DPB Ne Přidáno ve 
verzi B 

 

Datová struktura response LPI_HPB01F 

  
Element 

DATA  
 

Atribut  Význam Req  

STATUS Může nabývat hodnoty 1/0 – 1- subjekt je 
evidován v LPIS, 0-subjekt není evidován v 
LPIS 

Ano  

DATZMENYPB Datum poslední změny v datech PB daného 
uživatele. Je-li STATUS = 0, pak se vrací 
31.12.2999 

Ano  

PUDNIBLOK Element Ne  

  Element PUDNIBLOK 0-N  

  Atribut  Význam Req  

  
IDFB Primární klíč – jednoznačný identifikátor 

PB/DPB 
Ano  

  CTVEREC Čtverec   Ano  

  

ZKOD Zkrácený kód PB/DPB Ano  

  

PLATNOSTOD Platnost verze bloku od Ano  

  

PLATNOSTDO Platnost verze bloku do Ne  

  

UCODDLE3G Účinnost bloku dle aktualizace evidence půdy 
dle §3g zákona ozemědělství 

Ano Přidáno ve 
verzi E 

  VYMERA Výměra bloku Ano  

  
VYMERABEZKP Výměra bloku bez krajinných prvků Ano Přidáno ve 

verzi E 

  
OBVOD Obvod bloku  Ano Přidáno ve 

verzi E 

 
KULTURAID ID kultury v podrobném členení – povolený 

výčet uveden ve WSDL a pod specifikací 
Ano  



response. 
 

 

KULZJZKRATKA Zkratka kultury dle původního zjednodušeného 
členění (bez podkultur) – výčet uveden ve 
WSDL a pod specifikací response 

Ano  

 
SVAZITOST Střední svažitost PB/DPB Ano  

 

EKO Režim ekologického zemědělství: 

0 - Konvence 

1 - Certifikované EZ 

2 - Přechodné období 

3 - Nejisté PO 

4 - Nejisté EZ 

5 - Přechodné období blokované 

Ano  

 
NUTS4KOD Příslušnost PB/DPB dle centroidu do okresu Ano  

 
ZARAZENIDOZOD Zařazení PB/DPB do nitrátově zranitelné oblasti 

(1/0) 
Ne  

 MINVZDALVODA Minimální vzdálenost od vody - absolutně Ne  

 

VYMMELIO Překryv PB/DPB s polygony meliorovaných 
území 

Ne  

 
NADMVYSKA Průměrná nadmořská výška Ano Přidáno v B 

verzi 

 
ROZORAN Informace o tom, zda je na PB evidování 

příznak rozorání travního porostu (1/0) 
Ano Přidáno v B 

verzi 

 
VHODNYKZATRAV Vhodnost k zatravnění (1/0) Ano Přidáno v B 

verzi 

 
VHODNYKZATRAVVODA Vhodnost k zatravnění u vodního toku (1/0) Ne Přidáno v B 

verzi 

 
VYMROZOR Výměra rozorané části PB/DPB. Je nenulová 

jen když ROZORAN = 1 
Ano Přidáno ve 

verzi E 

 
VHODNYKZATRAVREGS Vhodnost k zatravnění regionální směsí (1/0) Ne Přidáno v B 

verzi 

 

VYMHPJ6576 Překryv PB/DPB se zamokřenými půdami 
(specifické pro otázky Cross-compliance) 

Ne  

 

VYMHPJ3739 Překryv PB/DPB se propustnými půdami 
(specifické pro otázky Cross-compliance) 

Ne  

 
PREKRYVKR05 Překryv s klimetickým regionem 0-5 Ne Přidáno v B 

verzi 

 
PREKRYVKR69 Překryv s klimetickým regionem 6-9 Ne Přidáno v B 

verzi 

 

APLPASMARG Kód marginálního/převládajícího aplikačního 
pásma dle číselníku: 
1 - I. aplikační pásmo 
2 - II. aplikační pásmo 
3 - Aplikační pásmo III.a 
4 - Aplikační pásmo III.b 
0 - Aplikační pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) 

Ano Přidáno ve 
verzi E 

 

MARGEXPOZSS Převládající expozice PB ke světové straně 
Hodnoty orientace ke světovým stranám: 

1 - východ 
2 - severovýchod 
3 - sever 
4 - severozápad 
5 - západ 
6 - jihozápad 

Ano Přidáno ve 
verzi E 



7 - jih 
8 - jihovýchod 
9 - rovina 

 

EXPOZSVAHUERO Kategorie vhodnosti PB/DPB pro účely 
půdoochranné technologie setí/sázení po 
vrstevnicích: 
Kategorie vhodnosti (výčet bude v enum): 

1 - Vhodné 
2 - Méně vhodné 
3 - Nevhodné 
4 - Rizikové 

Ne Přidáno ve 
verzi E 

 

ROZPTYLEXPOZ Údaj hodnoty střední kvadratické odchylky 
expozice svahu využívaný pro výpočet 
kategorie vhodnosti setí/sázení po vrstevnicích. 

Ne Přidáno ve 
verzi E 

 
MAXDELKAOLMEO Maximální délka odtokové linie protínající MEO 

půdy na PB/DPB 
Ne Přidáno ve 

verzi E 

 
PLOSNECISTENI Údaj o tom, zda se PB nachází ve spádové 

oblasti znečištěných vod (1/0) 
Ano Přidáno v B 

verzi 

 

KODNS  Element – kolekce opatření nitrátové směrnice a 
protierozních opatření (bude poskytováno od 
1.1.2010) 

Ne  

 

PREKRYVKATUZE Element – nápočet překryvů s katastrálním 
územím 

Ano  

 

PREKRYVPARKN Element – nápočet překryvů s katastrálními 
parcelami (pokud není element uveden, jedná 
se o PB v k.ú. bez digitalizované mapy) 

Ne Přidáno v B 
verzi 

 

PREKRYVKP Element – nápočet překryvů s vnitřními 
krajinnými prvky (pokud není element uveden, 
nemá PB žádné vnitřní krajinné prvky) – bude 
poskytováno cca od ledna 2010 

Ne Přidáno v B 
verzi 

 

PREKRYVEROZE Element – nápočet překryvů s vrstvami eroze 
(bude poskytováno cca od ledna 2010) 

Ne Přidáno v B 
verzi 

 

OPATRMEO Element – půdoochranné technologie pro MEO Ne Přidáno ve 
verzi E 

 

PREKRYVAPLPAS Element – nápočet překryvů s aplikačními 
pásmy (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň 
ZARAZENIDOZOD = 1) 

Ne Přidáno v B 
verzi 

 

PREKRYVLFA Element – nápočet překryvů s jednotlivými 
pásmy LFA 

Ano Přidáno v B 
verzi 

 

PREKRYVBPEJ Element -  nápočet překryvů s polygony BPEJ Ano  

 

PREKRYVENVIRO Element – nápočet překryvů PB s polygony 
ENVIRO luk a zvláště chráněnými územími 
MŽP 

Ne  

 

PREKRYVOPVZ Překryv s ochrannými pásmy vodních zdrojů Ne Přidáno ve 
verzi E 

 

GMO Element – pěstované GMO plodiny  Ne  

 

SPECREG Element -  doplňující údaje ze Speciálních 
registrů vedené u  PB/DPB 

Ne Přidáno v C 
verzi 

  Element KODNS 0-N  

  Atribut  Význam Req  

 

 KODTYP Typ kódu nitrátové směrnice – povolené 
hodnoty viz níže tabulka typů kódů nitrátové 
směrnice. 

Ano  

 

 KODHODNOTA Hodnota kódu – číselník významů kódů = 
popisných textů bude předáván ve službě 

Ano  



LPI_GNS01A 

 

 PLATNOSTOD Platnost od opatření NS Ano Přidán ve 
verzi F 

 

 PLATNOSTDO Platnost do opatření NS Ne Přidán ve 
verzi F 

  Element PREKRYVKATUZE 1-N  

  Atribut  Význam Req  

  KUKOD 
Kód katastrálního území dle číselníku ČÚZK. 
Číselník k.ú. bude vystaven jako veřejná 
webová služba 

Ano 
 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu Ne  

 
 

Element PREKRYVPARKN 0-N 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v B 
verzi 

  KUKOD Kód katastrálního území dle číselníku ČÚZK.  Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  DRUHCISLOVANI 
Katastrální územní s jednou čís. řadou mají 
hodnotu 2. Katastrální území s dvěma čís. 
řadami mají 1=stavební, 2=pozemková 

Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  PARCISLO Parcelní číslo dle KN Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  PARPODLOMENI Podlomení parcelního čísla  Ne 
Přidáno v B 
verzi 

  LV Číslo listu vlastnictví Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  VYMPARCELA Výměra parcely (v m2) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu (v m2) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Element PREKRYVKP 0-N 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v B 
verzi 

  KPID ID krajinného prvku Ano 
Přidáno v C 
verzi 

  KPKOD Kód krajinného prvku Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  KPCTVEREC Čtverec krajinného prvku Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  KPTYP 
Typ krajinného prvku – vnitřní x vnější (vnější se 
nazpočítává do výměry PB/DPB – 
VYMPREKRYV by měl být 0) 

Ano 
Přidáno v C 
verzi 

  KPDRUHID 

Druh krajinného prvku (exaktní výčet bude 
uveden v enumeration ve WSDL) 

1 - mez 
2 - terasa 
3 - travnatá údolnice 
4 - skupina dřevin 
5 - stromořadí 
6 - solitérní dřevina 

Ano 

Přidáno v B 
verzi 

  VYMERAKP Výměra krajinného prvku (v m2) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu PB/DPB s KP (v m2) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  Element PREKRYVEROZE 1-N Přidáno v B 



verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v B 
verzi 

  PORADI Pořadové číslo překryvu Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  OSEVOD Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje Ano 
Přidáno v D 
verzi 

  OSEVDO Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje Ano 
Přidáno v D 
verzi 

  CFAKTOROD 
Hodnota dolní meze intervalu „C“ faktoru 
(včetně, uzavřený interval) 

Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  CFAKTORDO Hodnota horní meze intervalu „C“ faktoru  Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  EROZEKATEG 

Kategorie erozní ohroženosti (výčet bude 
exaktně uveden v enumeration ve WSDL) 

3 - Nízká erozní ohroženost 
2 - Střední erozní ohroženost 
1 - Vysoká erozní ohroženost 

Ano 

Přidáno v B 
verzi 

  VYMPREKRYV 
Výměra překryvu s erozně ohroženou vrstvou (v 
ha) 

Ano 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Element OPATRMEO 0-N 
Přidáno v E 
verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v E 
verzi 

  PORADI Pořadové číslo opatření Ano 
Přidáno v E 
verzi 

  KODOPATRENI 

Kódy specifických půdoochranných technologií 
vhodných pro MEO půdy. Mohou nabývat 
hodnot (bude uvedeno v enum): 
P1,P2,P3 
ZO,Z1,Z2,Z3 
S0, S1,S2,S3 
VO,V1,V2,V3 
K 
Význam hodnot bude poskytován skrze službu 
LPI_GNS01A. 

Ano 

Přidáno v E 
verzi 

  OSEVOD Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje Ano 
Přidáno v E 
verzi 

  OSEVDO Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje Ano 
Přidáno v E 
verzi 

 
 

Element PREKRYVAPLPAS 0-N 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v B 
verzi 

  APLPASKOD 

Kód aplikačního pásma   
1 - I. aplikační pásmo 
2 - II. aplikační pásmo 
3 - Aplikační pásmo III.a 
4 - Aplikační pásmo III.b 
0 - Aplikační pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) 

Ano 

Přidáno v B 
verzi 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu s apl. pásmem (v ha) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Element PREKRYVLFA 0-N 
Přidáno v B 
verzi 

 
 

Atribut  Význam Req 
Přidáno v B 
verzi 



  LFAKOD 
Kód pásma LFA  (v enumeration budou 
vyjmenovány standardní kódy LFA – HA, HB, 
OA, OB, S a SX). 

Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu s pásmem LFA (v ha) Ano 
Přidáno v B 
verzi 

  Element PREKRYVBPEJ 1-N  

  Atribut  Význam Req  

  BPEJKOD Kód BPEJ Ano  

  VYMPREKRYV Výměra překryvu Ne  

  Element PREKRYVENVIRO 0-N  

  Atribut  Význam Req  

  MZPKOD 
Kód typu louky nebo zvláště chráněného území 
nebo NATURA2000 – povolené hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce níže. 

Ano 
 

  VYMPREKRYV Výměra překryvu Ne 
 

  Element PREKRYVOPVZ 0-N 
Přidáno v E 
verzi 

  Atribut Význam Req 
Přidáno v E 
verzi 

  KATEGORIEOPVZ 

Uveden řetězec příslušné kategorie OPVZ. 
Specifikace číselníku ve výčtu WSDL: 

11- I. stupeň OPVZ 
20- II. stupeň OPVZ 
21- PHO 2a 
22- PHO 2b 
30- PHO 3 
10–nerozlišený stupeň 
0 –nerozlišený stupeň 

Ano 

Přidáno v E 
verzi 

  VYMOPVZ Výměra překryvu s OPVZ Ano 
Přidáno v E 
verzi 

  Element GMO 0-N  

  Atribut  Význam Req  

  PLODINAID ID plodiny Ano 
 

  PLODINANAZEV Název GMO plodiny Ano 
 

  VYMERA Výměra pěstováné GMO plodiny Ano 
 

  Element SPECREG 0-N 
Přidáno v C 
verzi 

  Atribut Význam Req 
Přidáno v C 
verzi 

  DRUHSADU 
Rozlišení, zda se jedná o sad intenzivní x 
extenzivní Ne 

Přidáno v C 
verzi 

  POCETZIVJEDINCU 
Počet životaschopných jedinců na ha 
evidovaných u PB/DPB s kulturou ovocný sad v 
intenzivním ovocnářství 

Ne 
Přidáno v C 
verzi 

  CHARAKTERSADU 

Převažující charakter ovocného sadu (výčet 
bude exaktně uveden v enumeration ve WSDL): 

S - strom  
K - Keř 

Ne 

Přidáno v C 
verzi 

 
 



Číselník zkrácených kódů kultur (KULZJZKRATKA): 

 
                        R - orná půda 
                        C - chmelnice 
                        V - vinice 
                        S - ovocný sad 
                        T - travní porost 
                        O - jiná kultura 
                        K - školka 
                        Z - zelinářská zahrada 
                        B - rybník 
                        D - porost RRD 
                        L - zalesněná půda 
 
Číselník ID použitých kultur (KULTURAID): 
 

                    2 - orná půda 
                    31 - chmelnice 
                    41 - vinice 
                    61 - ovocný sad - Režim obhospodařování intenzivní ovocnářství 
                    62 - ovocný sad - bez zápisu 
                    71 - travní porost - stálá pastvina 
                    72 - travní porost - ostatní 
                    91 - školka 
                    92 - zelinářská zahrada 
                    93 - jiná kultura 
                    97 - rybník 
                    98 - porost RRD 
                    99 - zalesněná půda 
 
Číselník typů kódů nitrátové směrnice: 

 
KA_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (zákaz hnojení) 

včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KB_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (omezení 
hnojení) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KC_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (střídání plodin) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KD_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (protierozní 
opatření) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KDP_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (doplňkové 
opatření protieroze) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KE_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (ostatní opatření) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KF_KOD Kód opatření NS dle nitrátové směrnice platné po 4.4.2008 (uložení hnojiv) 
včetně opatření pro NS 2012 platnou od 1.8.2012* 

KX_KOD Doplňkový kód  

KA_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008 (zákaz 
hnojení) 

KB_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008 (omezení 
hnojení) 

KC_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008  (střídání 
plodin) 

KD_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008 
(protierozní opatření) 



KDP_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008 
(doplňkové opatření protieroze) 

KE_KOD_OLD Kód opatření NS dle staré nitrátové směrnice platné před 4.4.2008 (ostatní 
opatření) 

EROZE_KOD Kód protierozního opatření  (pozor bude plněno až od ledna 2010). Nutno 
rozšířit číselník textů opatření NS LPI_GNS01A. 

** v případě, že půdní blok platil před a po zlomovém datu pro změnu opatření nitrátové 
směrnice je příslušný kód (např. KA_KOD) iterován v elementu KODNS vícekrát 
 
Číselník kódů MŽP: 

 
Kód Význam kódu 

NATURAPTACI Natura ptačí oblast 

NATURAEVL Natura evropsky významné lokality 

NATURACELKEM Natura čistý překryv celkem 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

NP Národní park 

IZONA I. Zóna CHKO nebo NP 

PP Maloplošné chráněné území – přírodní památka 

NPP Maloplošné chráněné území – národní přírodní památka 

PR Maloplošné chráněné území – přírodní rezervace 

NPR Maloplošné chráněné území – národní přírodní rezervace 

AEO-NIC Plocha, kde nebude uplatňováno AEO OTP opatření 

BAHNAK Hnízdiště bahňáka 

CHRASTAL Hnízdiště chřástala 

 PODML-S1 Podmáčené louky – seč termín 15.5.-30.6. 

  PODML -S2 Podmáčené louky – seč termín 15.6.-31.7. 

  PODML -S3 Podmáčené louky – seč termín 15.7.-31.8. 

  PODML -S4 Podmáčené louky – seč termín 15.8.-30.9. 

MVL:NN-S1 Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč termín do 
31.7. 

MVL:NN-S2 Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč termín do 
30.6. 

MVL:NN-S3 Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč termín 
15.7.- 31.8. 

MVL:HN-S1 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín do 31.7. 

MVL:HN-S2 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín do 30.6. 

MVL:HN-S3 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín 15.7.-31.8 

MVL:HP-S1 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
do 31.7. 

MVL:HP-S2 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
do 30.6. 

MVL:HP-S3 Mezofilní a vlhkomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
15.7.- 31.8. 

HSL:NN-S1 Horské a suchomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč termín do 
31.7. 

HSL:NN-S2 Horské a suchomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč termín do 
termín 15.7.-31.8 

HSL:NN-S3 Horské a suchomilné louky – nehnojené, nepřepásané  - seč  termín 15.8.- 
30.9. 

HSL:HN-S1 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín do 31.7. 

HSL:HN-S2 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín 15.7.-31.8 



HSL:HN-S3 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení, nepřepásané  - seč 
termín 15.8.- 30.9. 

HSL:HP-S1 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
do 31.7. 

HSL:HP-S2 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
termín 15.7.-31.8 

HSL:HP-S3 Horské a suchomilné louky – s možností hnojení a přepásaní  - seč termín 
15.8.- 30.9. 

DBP Druhově bohaté pastviny 

DBPaMVL:H-S1 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
s možností hnojení – termín seče do 31.7. 

DBPaMVL:H-S2 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
s možností hnojení – termín seče do 30.6. 

DBPaMVL:H-S3 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
s možností hnojení – termín seče od 15.7. do 31.8. 

DBPaMVL:N-S1 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
bez možnosti hnojení – termín seče do 31.7. 

DBPaMVL:N-S2 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
bez možnosti hnojení – termín seče do 30.6. 

DBPaMVL:N-S3 Druhově bohaté pastviny  zároveň mezofilní a vlhkomilné louky – 
bez možnosti hnojení – termín seče od 15.7. do 31.8. 

DBPaHSL:H-S1 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky – s možností 
hnojení – termín seče do 31.7. 

DBPaHSL:H-S2 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky – s možností 
hnojení – termín seče od 15.7. do 31.8. 

DBPaHSL:H-S3 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky  – 
s možností hnojení – termín seče od 15.8. do 30.9. 

DBPaHSL:N-S1 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky – 
bez možnosti hnojení – termín seče do 31.7. 

DBPaHSL:N-S2 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky – 
bez možnosti hnojení – od 15.7. do 31.8. 

DBPaHSL:N-S3 Druhově bohaté pastviny  zároveň horské a suchomilné louky – 
bez možnosti hnojení – termín seče od 15.8. do 30.9. 

SSTaV–P1 Suché stepní trávníky a vřesoviště termín pastvy 1.5. – 31.10. 

SSTaV-P2 Suché stepní trávníky a vřesoviště termín pastvy 15.4.-30.6. 

SSTaV-P3 Suché stepní trávníky a vřesoviště termín pastvy 15.7-30.9. 

SSTaV-P4 Suché stepní trávníky a vřesoviště termín pastvy 15.4-30.6 a 1.8.-30.9. 

 


