
http://eagri.cz/


 v návaznosti na cíle Strategie resortu MZe ČR s výhledem do roku 
2030 

o podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou 
produkci, 
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o podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou 
produkci, 

o revidovat kolik je této půdy reálně k dispozici a kde je lokalizovaná (v 
současné době se běžně uvažuje jako o dostupné pro zemědělství i 
o půdě, která je již zahrnuta mezi Zastavitelnou plochu v rámci 
územního plánování a již nebude potřeba ji znovu vyjímat, 
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o poskytnout platformu pro možné zahrnutí problematiky zajištění 
požadované míry potravinové soběstačnosti do územního 
plánování a to např. na úrovni Politiky územního rozvoje ČR nebo 
Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů. 
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 pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfields 
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 pomoci objektivizovat odborná vyjádření resortu k připomínkovaným 
návrhům konkrétních investičních záměrů, pokud se tyto návrhy týkají 
právě nejkvalitnějších půd a zpřístupnit dostupné relevantní podklady 
pro tato vyjádření 
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 posílit kontrolní systém aktualizace (BPEJ) 

 



 umožnit analýzu dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd 
ochrany ZPF a zohlednit následující parametry:  

• minimální velikost vyhledávané plochy 10 ha 

• volitelné třídy ochrany ZPF 

• volitelná vzdálenost od zastavěného území (0 - 10 km) 

• volitelný průměrný sklon plochy (0 - 25°) 

• vzdálenost od komunikací (0 - 1 km od dálnice, silnice I. a II. třídy) 

• vybrané limity využití území (dle podkladů Ústavu územního rozvoje)  

o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, 

PP, EVL, ptačí oblasti) 

o prvky všeobecné ochrany krajiny a jejich ochranná pásma (VKP, ÚSES, přírodní 

park apod.) 

o chráněná ložisková území a dobývací prostory 

o ochranná pásma vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, oblasti přirozené 

akumulace vod (CHOPAV), záplavové území 

o případné ekologické znečištění a jeho stupeň 

o archeologická naleziště  

o technická infrastruktura včetně ochranných pásem (např. vedení a objekty 

elektrizační soustavy, vodovodní a kanalizační síť, vedení produktovodů s 

příslušnými objekty a další) 

• a další… 



 umožnit objektivizované posouzení navrhovaných investičních 
záměrů:  

• možnost zakreslení geometrie posuzovaných záměrů přímo v interaktivním nástroji 

• možnost nahrávat geometrie posuzovaných záměrů ve formátu SHP 

• k zakreslené, nebo nahrané geometrii bude vyvinuta funkcionalita, která umožní 

vyhodnotit: 

o zastoupení jednotlivých tříd ochrany ZPF 

o vzdálenost od zastavěného území 

o průměrný sklon plochy 

o vzdálenost od dálnice, silnice I. a II. třídy 

o konflikty s vybranými limity využití území a jejich ochrannými zónami (zvláště 

chráněná území, prvky všeobecné ochrany krajiny, chráněná ložisková území a 

dobývací prostory, ochranná pásma vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, 

oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), záplavové území a další dle 

předchozího snímku) 



 umožnit analýzu a vizualizaci jednotlivých ORP a zohlednit následující 
parametry:  

• hustotu zalidnění 

• míru nezaměstnanosti 

• hospodářsky problémové regiony 

• strukturu obyvatelstva 

• strukturu vzdělání obyvatelstva 

• příp. další socioekonomické parametry 



 umožnit evidovat a analyzovat informace o zemědělských 
brownfields:  

• vyvinout editační rozhraní, které oprávněným uživatelům umožní přidávat prostorovou 

lokalizaci nových brownfields a k nim pak pořízení záznamů vybraných popisných 

atributů v rozsahu potřebném pro PRV 

• zpřístupnit databázi zemědělských brownfields, která byla vytvořena ve VÚMOP v.v.i. 

v rámci výzkumných aktivit, zajistit její rozšíření a aktualizaci dle potřeby PRV 

 



 připravit systém pro účinné cílení kontrolního systému aktualizace 
BPEJ:  

• evidence změn v DB BPEJ, při kterých došlo ke změně třídy ochrany ZPF směrem k 

nižší ochraně 

• vyhledávání překryvu s navrhovanými investičními záměry 



 je testována stávající funkcionalita aplikace 

 sběr požadavků na možnosti rozšíření o nové datové zdroje 

 nově přidaná data: 

• Zásady územního rozvoje jednotlivých krajů – získali jsme od všech krajských 

úřadů 

• Bonitované půdně ekologické jednotky – dále zobrazeny ceny půdy vycházející z 

BPEJ 

• Kontaminovaná místa – data ze Systému evidence kontaminovaných míst  

• Parcely KN 

• Závlahové systémy  - data z Informačního systému melioračních staveb 



 příprava podkladů pro posouzení vybraných investičních záměrů:  
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