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Soubor pro zadání aplikace 

Soubor pro zadání aplikace ve formátu excelové tabulky slouží k získání vstupních informací 
pro následné zpracování aplikačních map k různým druhům variabilních aplikací. V tabulce se 
vyplňují pouze údaje v buňkách bílé barvy, ostatní údaje jsou automaticky předvyplněny 
informacemi z LPIS (Land Parcel Information System) a neměly by být pozměňovány. 

Soubor je rozdělen na několik listů:  

1) Coversheet 
2) Dusík 
3) Zásobní hnojení 
4) Variabilní setí 
5) Pesticidy 
6) Bonitační koeficienty  

Každý list souboru vyplňuje zákazník zvlášť dle toho, o jakou službu má zájem. 

1) Coversheet 

 

Tento list slouží k identifikaci firmy, smlouvy a též obsahuje odkazy na adresáře s daty 
získanými od firmy. Zde zákazník nic nevyplňuje a nepozměňuje údaje. 

2) Dusík 

 

Tento list slouží k zadání dat, pokud má zákazník zájem o variabilní aplikaci dusíku.  

Definice honu – společná pro všechny aplikace, je možné ji upravit pouze na listu „Dusík“ 
Sloupec Název sloupce Popis sloupce Odpovědnost 

za vyplnění 
A LPIS FID – číslo pole FID = Field Identification Number 

Unikátní číselný kód každého honu 
Automaticky 
z LPIS 

B LPIS Kód čtverce Kód mapového čtverce LPIS Automaticky 
z LPIS 

C LPIS kód DPB Kód dílu půdního bloku  v rámci 
mapového čtverce LPIS 

Automaticky 
z LPIS 

D LPIS výměra (ha) Plocha každého honu (v hektarech) Automaticky 
z LPIS 
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E LPIS Okres Umístění každého honu v rámci 
okresů ČR 

Automaticky 
z LPIS 

F LPIS mapový list Umístění každého honu v rámci 
kladu listů mapy databáze 

Automaticky 
z LPIS 

G Název pole – dle 
uživatele 

Místní název honu – je předvyplněn, 
zákazník jej může upravit 

Vyplní 
zákazník 

H Plodina  Aktuálně pěstovaná (či plánovaná) 
plodina na daném honu – je 
předvyplněn, zákazník jej může upravit 

Vyplní 
zákazník 

I Bonitační skupina Zařazení honu do skupiny dle jeho 
bonity. Každý hon náleží vždy pouze 
do jedné skupiny. Počet skupin není 
omezen. V případě, že zákazník 
nepoužívá bonitační skupiny, použije 
se číslo 1. 

Vyplní 
zákazník 

Definice aplikační dávky 
J Provést aplikaci 

v tomto aplikačním 
cyklu ano/ne 

Zvolením možnosti „ne“ lze dané 
hony z daného aplikačního cyklu 
vyřadit 

Vyplní 
zákazník 

K Nastavení variability 
dle mapy RVP 

Hodnota vyjadřuje změnu v kg/ha či 
l/ha při změně relativního 
výnosového potenciálu o 10 %.  
Pokud je číslo kladné, dochází k 
podpoře porostů v zónách s vyšším 
výnosovým potenciálem 
(diferenciace porostu) 
Pokud je číslo záporné, dochází k 
podpoře porostů v zónách s nižším 
výnosovým potenciálem (srovnávání 
porostu) 
Např. Je-li základní dávka 100 kg/ha 
a Nastavení variability dle mapy RVP 
5 kg/ha, bude se v zóně 110% 
aplikovat 105 kg/ha. 

Vyplní 
zákazník 

L Přepočtené nastavení 
variability dle mapy 
RVP 

Nastavení variability přepočtené dle 
koeficientu bonitační skupiny 
daného honu. 

Automaticky  

M Základní aplikační 
dávka formulovaného 
hnojiva (kg/ha) nebo 
(l/ha) 

Nastavení základní aplikační dávky v 
l nebo kg na ha  
celkové aplikační dávky či 
formulovaného hnojiva.  
Je to tedy dávka, která se bude 
aplikovat v zónách, kde je hodnota  
relativního výnosového potenciálu 
100 %. 

Vyplní 
zákazník 

N Přepočtená základní 
aplikační dávka 

Základní množství formulovaného 
hnojiva, přepočtené dle koeficientu 

Automaticky  
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formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

bonitační skupiny daného honu. 

O Základní dávka dusíku 
(N) (kg/ha) nebo (l/ha) 

Základní množství N, aplikovaného 
na 1 hektar (na základě % 
zastoupení prvku v hnojivu) 

Automaticky  

P Nastavení variability 
dle aktuálního stavu 

Hodnota změny množství 
aplikovaného hnojiva, pokud se na 
aktuálním satelitním snímku změní 
ukazatel úrovně fotosyntézy (NDVI) 
o 10 %. 
Pokud je číslo kladné, dochází 
k podpoře porostů v lepším stavu 
(dle hodnoty úrovně fotosyntézy - 
NDVI). 
Pokud je číslo záporné, dochází 
k podpoře porostů v horším stavu 
(dle hodnoty úrovně fotosyntézy - 
NDVI). 
V případě, že nechcete použít při 
aplikaci aktuální stav porostu, 
zadejte 0. 

Vyplní 
zákazník 

Q Přepočtené nastavení 
variability dle 
aktuálního stavu 

Nastavení variability dle aktuálního 
stavu, přepočtené dle koeficientu 
bonitační skupiny daného honu. 

Automaticky  

R Minimální dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, pod 
kterou se aplikační dávka nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

S Přepočtená minimální 
aplikační dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, 
přepočtené dle koeficientu bonitační 
skupiny daného honu. 

Automaticky  

T Minimální dávka dusíku 
(N) (kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství N, 
aplikovaného na 1 hektar (na 
základě % zastoupení prvku 
v hnojivu) 

Automaticky  

U Maximální dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Horní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, nad 
kterou se aplikační dávka nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

V Přepočtená maximální 
aplikační dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Horní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, 
přepočtené dle koeficientu bonitační 

Automaticky  
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skupiny daného honu. 
W Maximální dávka 

dusíku (N) (kg/ha) nebo 
(l/ha) 

Horní hranice množství N, 
aplikovaného na 1 hektar (na 
základě % zastoupení prvku 
v hnojivu) 

Automaticky  

X Obchodní název 
hnojiva 

Název aplikovaného hnojiva Vyplní 
zákazník 

Y Dusíku (N) v hnojivu (%) Procentuální zastoupení N v hnojivu Vyplní 
zákazník 

 

3) Zásobní hnojení 

 

Tento list slouží k zadání dat, pokud má zákazník zájem o variabilní aplikaci zásobního 
hnojení fosforem (P), resp. draslíkem (K). 

Nejprve je třeba vybrat řídící aplikovanou látku → P nebo K 

Fosfor (P) (buňka C1 – rozbalovací seznam) 

 

ZÁSOBENOST ZÓNA Popis INDEX Popis 
Velmi nízký 0-
30 (mg/kg) 

0 Zonace honů dle 
jejich zásobenosti P 
(podle půdních 
rozborů). 

např. 1,75 Každé zóně je přiřazena 
hodnota indexu, který 
nastavenou základní 
dávku P zvýší (index > 1), 
ponechá beze změny 
(index = 1) nebo sníží 
(index < 1). Danou zónu 
lze také z variabilní 
aplikace zcela vyloučit 
(index = 0). 
Vyplní zákazník. 

Nízký 30-50 
(mg/kg) 

1 např. 1,5 

Vyhovující 51-
80 (mg/kg) 

2 např. 1,25 

Dobrý 80-115 
(mg/kg) 

3 např. 1 

Vysoký 116 – 
185 (mg/kg) 

4 např. 0 

Velmi vysoký 
nad 185 
(mg/kg) 

5 např. 0 
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Draslík (K) (buňka C1 – rozbalovací seznam) 

 

ZÁSOBENOST ZÓNA Popis INDEX Popis 
Nízký do 105 
(mg/kg) 

0 Zonace honů dle 
jejich zásobenosti K 
(podle půdních 
rozborů). 

např. 1,5 Každé zóně je přiřazena 
hodnota indexu, který 
nastavenou základní 
dávku K zvýší (index > 1), 
ponechá beze změny 
(index = 1) nebo sníží 
(index < 1). Danou zónu 
lze také z variabilní 
aplikace zcela vyloučit 
(index = 0). 
Vyplní zákazník. 

Vyhovující 105-
170 (mg/kg) 

1 např. 1,25 

Dobrý 170-310 
(mg/kg) 

2 např. 1 

Vysoký 310-420 
(mg/kg) 

3 např. 0 

Velmi vysoký 
nad 420 
(mg/kg) 

4 např. 0 

 

Definice aplikační dávky 
Sloupec Název sloupce Popis sloupce Odpovědnost 

za vyplnění 
J Provést aplikaci 

v tomto aplikačním 
cyklu ano/ne 

Zvolením možnosti „ne“ lze dané 
hony z daného aplikačního cyklu 
vyřadit 

Vyplní 
zákazník 

K Nastavení variability 
dle mapy RVP 

Hodnota vyjadřuje změnu v kg/ha či 
l/ha při změně relativního 
výnosového potenciálu o 10 %.  
Pokud je číslo kladné, dochází k 
podpoře porostů v zónách s vyšším 
výnosovým potenciálem 
(diferenciace porostu) 
Pokud je číslo záporné, dochází k 
podpoře porostů v zónách s nižším 
výnosovým potenciálem (srovnávání 
porostu) 
Např. Je-li základní dávka 100 kg/ha 
a Nastavení variability dle mapy RVP 
5 kg/ha, bude se v zóně 110% 
aplikovat 105 kg/ha. 

Vyplní 
zákazník 

L Přepočtené nastavení 
variability dle mapy 
RVP 

Nastavení variability přepočtené dle 
koeficientu bonitační skupiny 
daného honu. 

Automaticky  

M Základní aplikační 
dávka formulovaného 
hnojiva (kg/ha) nebo 
(l/ha) 

Nastavení základní aplikační dávky v 
l nebo kg na ha  
celkové aplikační dávky či 
formulovaného hnojiva.  

Vyplní 
zákazník 
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Je to tedy dávka, která se bude 
aplikovat v zónách, kde je hodnota  
relativního výnosového potenciálu 
100 %. 

N Přepočtená základní 
aplikační dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Základní množství formulovaného 
hnojiva, přepočtené dle koeficientu 
bonitační skupiny daného honu. 

Automaticky  

O Základní dávka P/K 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Základní množství P nebo K, 
aplikovaného na 1 hektar (na 
základě % zastoupení prvku 
v hnojivu) 

Automaticky  

P Minimální dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, pod 
kterou se aplikační dávka nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

Q Přepočtená minimální 
aplikační dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, 
přepočtené dle koeficientu bonitační 
skupiny daného honu. 

Automaticky  

R Minimální dávka P/K 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Spodní hranice množství P nebo K, 
aplikovaného na 1 hektar (na 
základě % zastoupení prvku 
v hnojivu) 

Automaticky  

S Maximální dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Horní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, nad 
kterou se aplikační dávka nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

T Přepočtená maximální 
aplikační dávka 
formulovaného hnojiva 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Horní hranice množství 
formulovaného hnojiva, 
aplikovaného na 1 hektar, 
přepočtené dle koeficientu bonitační 
skupiny daného honu. 

Automaticky  

U Maximální dávka P/K 
(kg/ha) nebo (l/ha) 

Horní hranice množství P nebo K, 
aplikovaného na 1 hektar (na 
základě % zastoupení prvku 
v hnojivu) 

Automaticky  

V Obchodní název 
hnojiva 

Název aplikovaného hnojiva Vyplní 
zákazník 

W Množství P/K v hnojivu 
(%) 

Procentuální zastoupení daného 
prvku (P nebo K) v hnojivu 

Vyplní 
zákazník 
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4) Variabilní setí 

 

Tento list slouží k zadání dat, pokud má zákazník zájem o variabilní setí plodin.  

Definice aplikační dávky 
Sloupec Název sloupce Popis sloupce Odpovědnost 

za vyplnění 
I Provést aplikaci 

v tomto aplikačním 
cyklu ano/ne 

Zvolením možnosti „ne“ lze dané 
hony z daného aplikačního cyklu 
vyřadit 

Vyplní 
zákazník 

J Nastavení variability 
dle mapy RVP 

Hodnota vyjadřuje změny výsevku 
v kg či jedincích na ha, pokud se na 
mapě RVP změní výnosový potenciál 
o 10 %. Počet jedinců se zadává 
v případě, že secí stroj podporuje 
funkci počítání semen. 
Záporná hodnota značí snižování 
výsevku s postupem do míst s vyšším 
výnosovým potenciálem (v případě 
obilnin jim nižší výsevek dává více 
prostoru pro odnožování). 
Např. Je-li základní dávka 180 kg/ha 
a Nastavení variability dle mapy RVP 
5 kg/ha, bude se v zóně 110% 
aplikovat 185 kg/ha. 

Vyplní 
zákazník 

K Základní hodnota 
výsevku (kg/ha) nebo 
(počet jedinců/ha) 

Základní množství osiva 
aplikovaného na 1 hektar. Počet 
jedinců se zadává v případě, že secí 
stroj podporuje funkci počítání 
semen. 

Vyplní 
zákazník 

L Minimální hodnota 
výsevku (kg/ha) nebo 
(počet jedinců/ha) 

Spodní hranice množství osiva 
aplikovaného na 1 hektar, pod 
kterou se hodnota výsevku nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

M Maximální hodnota 
výsevku (kg/ha) nebo 
(počet jedinců/ha) 

Horní hranice množství osiva 
aplikovaného na 1 hektar, nad 
kterou se hodnota výsevku nikdy 
nemůže dostat. 

Vyplní 
zákazník 

N Obchodní název osiva Název použitého osiva Vyplní 
zákazník 
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5) Pesticidy 

 

Tento list slouží k zadání dat, pokud má zákazník zájem o variabilní aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin (POR) a to morforegulátorů, resp. fungicidních přípravků. 

Nejprve je třeba vybrat počet řídících zón. Tímto počtem je určena míra heterogenity 
ošetření daného honu. 

Počet řídících zón (buňka C1 – rozbalovací seznam) 

a) Počet řídících zón: 3  

 

→ Hon bude rozdělen na 3 aplikační zóny, přičemž každá zóna bude ošetřena rozdílnou 
dávkou aplikovaného přípravku. V případě, že nechceme přípravek aplikovat vůbec, zadáme 
ve sloupci I aplikační tabulky („Provést aplikaci v tomto aplikačním cyklu ano/ne“) pro daný 
hon možnost „ne“. 

b) Počet řídících zón: 5  

 

→ Hon bude rozdělen na 5 aplikačních zón, přičemž každá zóna bude ošetřena rozdílnou 
dávkou aplikovaného přípravku. V případě, že nechceme přípravek aplikovat vůbec, zadáme 
ve sloupci I aplikační tabulky („Provést aplikaci v tomto aplikačním cyklu ano/ne“) pro daný 
hon možnost „ne“. 

Dále je třeba určit, dle jakého kritéria bude samotná aplikace POR řízena. 

Řídit dle: (buňka F1 – rozbalovací seznam) 

a) Řídit dle: mapy RVP  

 

→ Aplikace provede zonaci honu a následnou variabilní aplikaci dle předem připravené 3 či 
5-ti zónové mapy relativního výnosového potenciálu (RVP). 

b) Řídit dle: aktuálního stavu porostu  
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→ Aplikace provede zonaci honu a následnou variabilní aplikaci dle satelitního snímku 
daného honu, který byl pořízen v nejkratším možném čase před samotnou aplikací.  

Aplikační dávka bude mít v jednotlivých zónách postupně stoupající nebo klesající tendenci 
dle zvolené strategie, je možné také použít nulovou hodnotu v případě, že v dané zóně 
nebudete chtít aplikovat vůbec.  

Definice aplikační dávky 
Sloupec Název sloupce Popis sloupce Odpovědnost 

za vyplnění 
I Provést aplikaci 

v tomto aplikačním 
cyklu ano/ne 

Zvolením možnosti „ne“ lze dané 
hony z daného aplikačního cyklu 
vyřadit 

Vyplní 
zákazník 

J Aplikační dávka v zóně 
1 – nejhorší zóna (l/ha) 

Produkční zóna s nejnižším 
relativním výnosovým potenciálem, 
či nejhorší stav porostu dle 
aktuálního stavu. Podle toho, co je 
zvoleno v buňce F1 (viz. výše)  
 

Vyplní 
zákazník 

K Aplikační dávka v zóně 
2 (l/ha) 

Aplikační dávka pro druhou zónu Vyplní 
zákazník 

L Aplikační dávka v zóně 
3 (l/ha) 

Aplikační dávka pro třetí zónu Vyplní 
zákazník 

M Aplikační dávka v zóně 
4 (l/ha) 

Aplikační dávka pro čtvrtou zónu Vyplní 
zákazník 

N Aplikační dávka v zóně 
5 – nejlepší zóna (l/ha) 

Produkční zóna s nejvyšším 
relativním výnosovým potenciálem, 
či nejlepší stav porostu dle 
aktuálního stavu. Podle toho, co je 
zvoleno v buňce F1 (viz. výše) 
 

Vyplní 
zákazník 

O Obchodní název 
přípravku 

Název aplikovaného 
morforegulátoru či fungicidu 

Vyplní 
zákazník 

 

6) Bonitační koeficienty 

 

Tento list slouží k zadání dat ohledně kategorizace jednotlivých honů do bonitačních skupin. 
Každé takové bonitační skupině je zákazníkem na tomto listu přiřazen bonitační koeficient, 
který nastavenou základní dávku (např. N hnojiva) zvýší, sníží či ponechá na základní úrovni.
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 Bonitační skupina se přiřazuje ke konkrétnímu poli na listu „Dusík“ ve sloupci I („Bonitační 
skupina“). 

Příklad:  

 

Koeficient 0,8 1 1,2 
Aplikované množství méně než základní 

dávka  
základní dávka více než základní 

dávka 
 


