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2 Popis a vymezení základních struktur krajiny 

Popis a vymezení základních struktur krajiny (tj. primární, sekundární a terciární struktura) vychází z 
obecně rozšířeného konceptu v krajinné ekologii. Dle tohoto pojetí tvoří primární strukturu 
ekosystémy, sekundární strukturu antropogenní funkční systémy (sídla, průmysl, doprava apod.), 
terciární strukturu člověkem poznávané nebo vytvářené symboly (esteticky, kompozičně a spirituálně 
vnímané prvky v krajině a vazby mezi nimi). Primární struktura se řídí přírodními zákonitostmi a 
vztahy a tvoří nutný rámec pro existenci obou dalších struktur.  Sekundární struktura uspokojuje 
hmotné potřeby člověka. Terciární struktura zprostředkuje vazbu obyvatel ke krajině. (zdroj: Zadání 
územní studie krajiny pro SO ORP - Společný metodický pokyn MMR a MŽP). 
 
Struktura krajiny je dána prostorovými vztahy mezi zastoupenými charakteristickými ekosystémy či 
složkami, dále rozložením energie, látek a druhů organismů ve vztahu k velikosti, tvaru, počtu, druhu 
a prostorovému uspořádání ekosystémů. Struktura krajiny má zásadní vliv na funkční vlastnosti 
krajiny. Změna ve struktuře se projeví v transformaci energomateriálových toků, a má vliv 
na prostupnost a obyvatelnost krajiny1.   

Strukturu krajiny lze chápat různě, v rámci jednotlivých přístupů oborů, které se krajinou zabývají 
(především ekologie, geografie, územní plánování, zemědělství, lesnictví atd.).  Lze ji rozdělit na: 

 strukturu krajiny vertikální a horizontální. 
 primární, sekundární, terciérní 

 
Z praktického hlediska ÚSK je nezbytné definovat vztah územních podmínek v rámci všech tří pilířů, 
tj. pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území (jak hovoří § 4, odst. 1, písm. b), bod 2. vyhláška 500/2006 Sb.) a primární, sekundární a 
terciární struktury. 

Primární struktura je základem pilíře životního prostředí, zásadně však i zdrojem sekundární struktury 
(zemědělství, těžba), sekundární struktura se do značné míry překrývá s hospodářským pilířem území, 
terciární struktura s pilířem soudržnosti obyvatel území. Z hlediska územně plánovací teorie i praxe 
je přitom možno chápat pojmy krajina a území jako velmi blízké, což pramení ze samotné dikce 
stavebního zákona. Územní plánování podle (§ 18, stavebního zákona) vytváří předpoklady pro 
výstavbu a udržitelný rozvoj území (odstavec 1) a dále chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území (odstavec 4). 

Tento přístup odráží očekávané využití výstupů studie krajiny, že bude využita pro vytvoření územně 
plánovacího podkladu ve smyslu stavebního zákona s poměrně širokým využitím orgánů podílejících 
se na rozhodování o krajině, zejména v územně plánovací činnosti (zpracování územních plánů obcí, 
doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP). 

                                                             
1 https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=59020  
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3 Vertikální a horizontální struktura krajiny 

Pro vymezení pojmu krajina je jedním z možných východisek tradiční geografické pojetí krajinné 
sféry. Krajinná sféra.  Země je tvořena dílčími geosférami v místě jejich vzájemného průniku. Skládá 
se z přírodních sfér (litosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra) i socioekonomické sféry. Dle LIPSKÉHO 
(1999, s. 16) vymezujeme její spodní hranici v hloubce 6-8 km pod dnem oceánů. Pod kontinenty pak 
35 km. Horní hranice je vymezena horní hranicí troposféry - 8 km nad pólem a do 18 km nad 
rovníkem. Výseč krajinné sféry Země, která obsahuje části jednotlivých geosfér, se nazývá krajinou.  

 

Vertikální struktura 

Struktura vertikální je dána zejména geomorfologickými podmínkami území). Je výsledkem 
přírodních vlivů. Taková krajina je tedy tvořena tzv. krajinnými složkami (klima, voda, půda, mateřská 
hornina, přirozená vegetace). 

Na krajinu ale nepůsobí pouze přírodní vlivy, člověk svými zásahy mění charakter a strukturu krajiny a 
překrývá krajinné složky tzv. krajinnými prvky (vznikají tedy spolupůsobením člověka a přírodních 
faktorů na krajinné složky) a tvoří tzv. krajinnou mozaiku. Antropogenní vlivy mohou v určitých 
krajinách překrývat vliv přírodních faktorů (např. lomová těžba kameniva vede ke změně reliéfu, 
stejně tak lze uvést navršení výsypek a hald v těžebních územích apod.).  

Horizontální struktura 

Horizontální struktura vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými částmi krajinné mozaiky. Z tohoto hlediska 
můžeme rozeznávat tři základní skladebné součásti krajiny - tzv. krajinnou matrici, plošky a koridory.   

 

Krajinná matrice je největší a nejspojitější, dominantní (dominující) krajinnou složkou (např. v lesnaté 
krajině je to les, v zemědělské krajině pole apod.), rovněž v matrici dominující druhy převládají 
zároveň v celé krajině, má největší výměru a tedy největší vliv na dynamiku krajiny jako celku. Složky 
převažujícího typu také často řídí procesy v krajině (např. vysoké teploty z matrice pouště ovlivňují 
oázu apod.). 

 

Krajinné plošky (enklávy) představují neliniové, plošné útvary, které se vzhledem a podstatou liší od 
svého okolí (matrice). Plošky se odlišují svou velikostí, tvarem, typem, vnitřní heterogenitou, 
charakterem hranice, důležitým znakem plošek je jejich geneze, stáří, dynamika vývoje a 
kontrastnost. 

 

Koridory představují liniové prvky území, které jsou podobně jako enkláva obklopeny odlišným 
prostředím (matricí nebo enklávami). Jde o funkčně velmi významné prvky s liniovou strukturou a 
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zpravidla navazují na enklávy podobného typu. Koridorem jsou přirozené struktury (vodní tok), ale i 
člověkem vytvořené nepůvodní prvky (elektrické vedení, silnice).  

 

Primární, sekundární a terciérní struktura 

Podle grantového projektu FRVŠ č. 1269/2007/G4 členíme strukturu krajiny dle geneze, fyzického 
charakteru a vztahu k využívání krajiny člověkem na 3 substruktury (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997, s. 
23).  

 prvotní (původní): tvořenou převážně fyzicko-geografickými prvky (Studovány jsou abiotické 
prvky geosystému - geologická stavba a substrát, půda, reliéf, vodstvo a ovzduší. Náleží sem i 
potenciální přirozená vegetace, ale ta se u nás prakticky nevyskytuje (HRADECKÝ, BUZEK, 
2001, s. 7),  

 druhotnou (současnou): tvořenou prvky využití země ("land-use") a materiální výtvory 
člověka (technické objekty) (souhrnně se pro druhotnou sféru používá termínu "land cover"). 
V rámci této struktury se tedy výzkum orientuje na antropicko - biotické komplexy, které se 
analyzují po stránce reálné vegetace, biotopů živočišstva, využití země, technicko - 
urbanistické struktury (HRADECKÝ, BUZEK, 2001, s. 7-8),  

 terciární strukturu: tvořenou prvky socioekonomické sféry (nehmotné zájmy, projevy a 
důsledky činnosti společnosti a jednotlivých odvětví v krajině - např. ochranné režimy).  

Pro potřeby této ÚSK dále upřesňujeme:  

 

Primární struktura  

Původní, člověkem nejméně ovlivněná (geologický podklad, reliéf, půda, vodstvo, ovzduší, lze sem 
zařadit potenciální přirozenou vegetaci, ale ta se na území ČR prakticky nevyskytuje). Jde o soubor 
těch prvků krajiny a jejich vztahy, které tvoří původní a trvalý základ pro ostatní struktury. Ačkoliv se 
jedná o primární strukturu krajiny, i zde došlo k významným zásahům do ní - člověk pozměnil 
hydrologické podmínky krajiny (např. napřimování vodních toků, vodní nádrže), místy provedl 
významné zásahy do reliéfu (těžba surovin), zásadně ovlivnil strukturu lesních porostů, dochází k 
erozi půdy apod. Taktéž klima je lidskou činností dlouhodobě ovlivňováno např. nárůstem teplot díky 
zvyšujícím se koncentracím CO2 v atmosféře. Část nejnovějších zásahů člověka do krajiny je 
generována jak přetrvávajícími politicko-ekonomickými zájmy (nadměrné dotace do zemědělství z 
politických důvodů ve vyspělých zemích), tak i paradoxně na druhé straně některými neuváženými 
zásahy v „zájmu ochrany přírody“ – například dotovanou produkcí biopaliv. Paradigmata hospodaření 
v krajině a navazujících opatření tak vykazují postupný vývoj a dopady do primární struktury.   

 

Sekundární struktura  

Sekundární struktura vytváří antropogenní hmotný systémy krajiny (tj. sídelní strukturu, výrobní a 
jiné aktivity promítající se do hospodářského pilíře území, systému bydlení, rekreace, technické 
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infrastruktury – zejména pak dopravy. Sekundární struktura vytváří kulturní krajinu s obecnými a 
specifickými civilizačními hodnotami. Míra transformace primární struktury (přírodní krajiny) 
sekundární strukturou je obvykle vnímána s ohledem na její udržitelný rozvoj.  

Sekundární struktura se přímo promítá do využití krajiny a její antropogenní transformace, do značné 
míry však stále odráží i prvotní strukturu krajiny. V historicky delším období odráží zejména možnosti 
zemědělského využití, hospodaření v lesích, těžby surovin, nověji pak industrializace a urbanizace. V 
období posledních cca 50 let pak rostoucího významu rekreační a obytné atraktivity území s 
navazujícími procesy suburbanizace a rostoucí mobility obyvatel.  

Prvky sekundární struktury krajiny jsou také výslednými prvky návrhů zejména územních, lesních 
plánů, plánů pozemkových úprav a eventuálně i krajinných plánů a dalších dokumentů.  

 

Terciární struktura 

Terciární struktura vytváří antropogenní nehmotný systémy krajiny (tj. soudržnost obyvatel území, 
kulturní a civilizační hodnoty). 

Právě terciární struktura krajiny je pojata jako nedílná součást krajiny ve smyslu EÚoK, což se odráží 
jak v preambuli, tak přímo v jednotlivých článcích této mezinárodní smlouvy: „Cílová kvalita (v 
původním nepřesném překladu charakteristika) krajiny znamená vyjádření požadavků a přání lidí na 
charakter prostředí, v němž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány.“ 
Dále pak: „Krajina znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti 
a vzájemného působení přírodních a/ nebo lidských faktorů“. Zásadní význam zde má slovo vnímání 
(percepce) krajiny, tj. rozlišování vnímání a skutečného stavu krajiny (tj. zásadní role občanů 
„vnímajících svou specifickou krajinu“ a jejich politických reprezentantů při plánování, správě a 
ochraně krajiny). Do značné míry je tak potvrzen antropocentrický přístup ke krajině, kde 
rozhodujícím faktorem je zde žijící člověk. 

 

Terciární struktura se promítá do využití krajiny zprostředkovaně, přes antropogenní činnost a na 
druhé straně regulace využití krajiny.  

V období posledních cca 100 let se zásadním způsobem změnily preference využití a vnímání krajiny, 
od její dominantní produkční role (zemědělské, lesnické) k preferenci role kvalitního bydlení, 
rekreace. 
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4 Analýza vazeb s sídel krajiny 

Sídla představují zásadní prvek sekundární a terciární struktury krajiny. Sídla jsou zejména místy 
koncentrace kulturních, obytných a hospodářských aktivit obyvatel v krajině. Vazby sídel jako 
zastavěného území (nedílné součástí krajiny) k okolní (volné) krajině, většinou nezastavěnému území, 
avšak „protkané komunikacemi, sítěmi, nehmotnými vazbami) je možno posuzovat z celé řady 
pohledů. Volná krajina vytváří potenciál pro rozvoj a fungování sídel, na druhé straně je však 
zatěžována a ovlivňována sídelní strukturou (lidskými aktivitami).  

Vysoká míra vazeb ke krajině pramení z obecných znaků sídelní struktury v ČR: 

 Vysoký podíl a počet malých sídel (rozdrobenost sídel v krajině) 
 Malý podíl velkoměst ve srovnání s jinými zeměmi Evropy 
  Velký význam malých a středních měst 
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5 Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny 
č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“  

VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách: 

 VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; 

 Registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické 
zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou 
podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění). Jako VKP je možné 
registrovat i jiné části krajiny. 
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6 Druhová ochrana  

Podrobné informace o výskytu chráněných druhů i biotopů v ORP jsou prezentovány v Nálezové 
databázi ochrany přírody (NDOP od AOPK2), v plánech péče přírodních rezervací a památek, 
v publikaci Chráněná území České republiky Ostravsko (Mackovčin a kol. 2004).  

Co se týče územního vymezení, větší množství vzácných druhů i jejich životaschopných populací je 
logicky vázáno na místa, kde byly uchovány vhodné podmínky pro jejich život, a sice na chráněná 
území. Ovšem i mimo chráněná území žijí desítky druhů, které jsou závislé na stavu krajiny a potažmo 
rozumném územním rozhodování. Územní plánování může zajistit dostatečný životní prostor 
pro vzácné biotopy i druhy v krajině a přispět - s nástroji, které územní plánování má - překonat 
rizika, kterým jsou vystaveny (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., str. Chyba! Záložka není 
definována.).  

NDOP data mohou být také použita jako podklad pro potřeby územního plánování, např. 
pro vhodnější lokalizaci rozvojových ploch a koridorů, doplnění místního systému ekologické 
stability a interakčních prvků a pro identifikaci a ochranu těchto přírodně hodnotných ploch.  

NDOP obsahuje velké množství dat o výskytu zvláště chráněných druhů, ze kterých byly 
identifikovány lokality s vyšší koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů mimo zastavěné území 
obcí.  

                                                             
2 http://ndop.nature.cz slouží pro zadávání a editaci nálezových dat. 
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7 Kulturně a historicky významné objekty 
a dominanty  

Kulturní dominanta je termín zmiňovaný zákonem o ochraně přírody a krajiny (§ 12, odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb.): krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. Kulturní dominanty hrají v krajině významnou roli 
a spolupodílejí se na utváření její identity, jedinečnosti a nezaměnitelnosti. 

Dominantou obecně je převládající, řídící složka v něčem. V architektuře se jedná o pohledově 
významný motiv v architektonickém útvaru sídliště, vyvrcholení kompozice hmot architektonického 
díla, ovládající v průhledu nebo v celkovém pohledu stavbu nebo skupinu staveb. Dominantou krajiny 
obecně je její převládající, hlavní, základní složka, převládající prvek v konfiguraci hmotných prvků 
krajinné scény určující její ráz.  

Obelisk či kostelní věž není jen budovou, ale i symbolem nějaké ideje. Dominanta věže dodnes 
signalizuje, kde se nachází významově nejdůležitější místo v městské krajině, historické centrum. 
Ve středověku byla pro polohu kostela vyhledávána zejména návrší, která zdůrazňovala jejich výšku. 
Také věže situované v blízkosti širokých vodních ploch (řeky, jezera, rybníku) znásobily působivost své 
siluety odrazem ve vodě.  

Věžovité stavby prvních románských kostelů a sporadicky i hradů vnesly do naší krajiny první 
dominantní lidské stavby. V raném středověku byl kostel leckdy jedinou kamennou budovou v celém 
okolí a jeho věž byla orientačním bodem pro všechny, kdo přicházeli zdaleka.  

Česká krajina je dodnes formována velkým množstvím kostelů a drobnějších sakrálních staveb 
tvořících po staletí její kompoziční a duchovní dominanty. Mezi výraznější světské dominanty 
můžeme například zařadit objekty tvrzí, zámků, hradů a jejich zřícenin, dále radnic, rozhleden 
a hasičských zbrojnic.    

Na druhou stranu se v současnosti objevují v dominantních polohách stavby a zařízení, které kvůli své 
„morální" hodnotě a banální utilitaritě nemohou plnit roli kulturní dominanty v pozitivním slova 
smyslu (stavby technické infrastruktury, výškové budovy obytné či administrativní, větrné elektrárny, 
vodojemy a další). Jen výjimečně i dnes tyto stavby reprezentují nějakou ideu.  

Objekty či celé areály jsou často součástí komponované kulturní krajiny, která může být definována 
jako krajina záměrně navržená a vytvořená člověkem, kam jsou zahrnuty jak parky, tak rozsáhlé 
krajinné kompozice vytvořené z estetických důvodů, často spojené s církevními či jinými 
monumentálními stavbami a soubory.  
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7.1 Zámky, hrady, zámecké parky 

Hradem označujeme opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12. – 16. století.  
Typologicky se hrady řadí k našim nejstarším stavebním památkám a dokládají kulturní vyspělost 
země, jsou důležitým článkem ve vývoji fortifikace a podílejí se na významu slohů. Mnoho hradů bylo 
přestavěno na pohodlnější objekty především v renesanci a baroku (např. Hradec nad Moravicí), jiné 
se postupem času staly nepotřebnými a zanikly (např. Vartnov). Jejich ruiny však dotvářejí kulturní 
krajinu velmi zvláštním romantickým způsobem.   

Zámek je rozsáhlá, umělecky bohatě zdobená, velkolepá budova, která sloužila šlechtickým rodům 
jako reprezentativní a pohodlné sídlo. Množství zámků vychází ze základů hradní a někdy také 
klášterní koncepce, liší se však tím, že postrádají opevnění. Do areálu zámků náleží zámecké parky 
(nebo také zámecké zahrady), jež jsou prostranstvími patřícími k zámkům, která obklopují, doplňují 
a rámují zámecké budovy. Umělecko-historický rozvoj zámeckých zahrad a parků u nás probíhal 
souběžně s vývojem stavební architektury. Zámecké areály u nás po 2. světové válce ztratily původní 
funkce jakožto sídla feudálů. Mimo objekty, u nichž byly zachovány interiéry a jsou vybaveny 
mobiliářem (a mohou tak sloužit vzdělávacím a kulturním účelům) - jedná se např. o zámek v Hradci 
nad Moravicí a zámek v Raduni, byly u ostatních zámeckých areálů hledány nové možnosti využití 
(většinou se jedná o poskytování sociálních služeb – ústavy, dětské domovy, domovy důchodců aj.) 

7.2 Církevní památky – kostely, kaple, kláštery 

Církevní památky stále vytvářejí nezastupitelnou roli v obrazu české kulturní krajiny, a to ať již jako 
křesťanské svatyně využívané k církevním obřadům, památky historického a kulturního dědictví 
národa nebo charakteristické dominanty místa. 

Věže kostelů s rozličným zakončením štíhlé vertikály jsou v krajinném obraze lidskou rukou vytvořené 
dominanty. Hrotité či baňaté ukončení věží s křížem, hmoty chrámů, klášterů i kalvárií spolu 
s hmotami hradů modelovaly a modelují urbanizovanou krajinu, ale i prostory měst a obcí.  

Sakrální stavby se v minulosti stávaly vděčným cílem všech pustošivých revolucí, u nás především té 
husitské a později komunistické. Nesmíme zapomenout ani na dobu josefínských reforem, kdy bylo 
v tichosti zrušeno a na stavební materiál rozprodáno velké množství sakrálních památek, které často 
dosahovaly vysoké historické hodnoty. Boření městeček, osad, kostelů i dalších kulturních památek, 
jež po roce 1945 proběhlo v Sudetech, předčilo svým rozsahem všechny likvidační akce, které mu 
v českých dějinách předcházely.  

Převážná část ORP Opava náležela do území Sudet, příhraniční oblasti, která byla do roku 1945 
obydlena především německým obyvatelstvem. Po jejich odsunu se území těžce vzpamatovávalo 
z nastalých politických, kulturních i ekonomických změn a historická podstata území bývala často 
upozaděna před jinými důležitějšími aspekty. Toto bylo posíleno dále v období komunismu, kdy 
mnoho památek zaniklo. Absence kořenů v území bývalých Sudet je patrná v některých místech 
dodnes. V drtivé většině si však města, městyse i obce váží kulturního dědictví svých předků, chrání je 
a obnovují, aby i oni mohli předávat dále to, co získali – kostel, kostelík, kapli, kapličku, kříž či boží 
muka, památky vytvářející typický obraz české krajiny, každého města či vesnice. 
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7.3 Poutní místa 

Poutní místa jsou místa, která se, zpravidla díky určitému tradovanému zázraku nebo uchovávané 
relikvii, stala cílem poutí. Smyslem pouti je zpravidla uctít stopy zázraku, který se zde udál, poprosit 
Boha či světce o uzdravení (pokud bylo zázrakem uzdravení), případně za takové zázračné uzdravení 
poděkovat nebo skrze namáhavou cestu provést pokání či obětovat tuto námahu Bohu.  

Poutě jsou běžné v řadě náboženství. Katolické poutě se u nás rozšířily především v baroku, v období 
protireformace. Na konci 18. století byly Josefem II. zakázány, zákaz ale nevydržel dlouho. Znovu byly 
poutě zakázány na počátku komunistického režimu, který řadu poutních míst znepřístupnil nebo 
přímo zlikvidoval.  
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8 Památkové zóny a rezervace 

Aktivity v oblasti památkové péče se zaměřují nejen na zachování a ochranu kulturních památek, ale 
i na ochranu významných architektonických nebo urbanistických hodnot v územích. Zákon o státní 
památkové péči definuje jako kategorii plošně chráněného území památkovou rezervaci, 
památkovou zónu a ochranná pásma ke kulturní památce a národní kulturní památce, dále 
k památkové rezervaci a k památkové zóně. 

Krajinná památková zóna (KPZ) je větší či menší území zahrnující sídelní útvary a ucelené krajinné 
celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou kultivována i formována historickou činností 
člověka a zasluhuje památkovou ochranu. KPZ reprezentují dochovanou kulturní krajinu v její 
historicky utvářené podobě, tzn. bez výraznějších negativních zásahů do člověkem formovaného 
přírodního prostředí nebo urbanistické struktury sídel. KPZ začaly být prohlašovány Ministerstvem 
kultury ČR poměrně nedávno. V České republice se nachází celkem 24 KPZ, které byly prohlašovány 
v několika vlnách v letech 1992, 1996, 2002 a 2014. Z toho se v kraji Moravskoslezském nenachází 
žádná KPZ přesto, že návrh na KPZ Hradce nad Moravicí byl zpracován již v roce 2000.     
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9 Zemědělské výrobní oblasti 

Jedná se o rozdělení území na oblasti podle možností využití oblasti zemědělskou výrobou a podle 
přírodních podmínek. Hodnocení zahrnuje oblasti se stejnou nadmořskou výškou, průměrnými 
ročními teplotami vzduchu, ročním úhrnem dešťových srážek a odpovídajícími půdními typy. 
Z hlediska agroekologických a ekonomických předpokladů území jsou v našich podmínkách vymezeny 
čtyři výrobní oblasti a jedenáct podoblastí: 

 výrobní oblast kukuřičná (s označením K), typ kukuřično-řepařsko-obilnářský, která se člení 
na podoblasti K1, K2 a K3 

 výrobní oblast řepařská (s označením Ř), typ řepařsko-obilnářský, která se člení na podoblasti 
Ř1, Ř2, Ř3 

 výrobní oblast bramborářská (s označením B), typ bramborářsko-obilnářský, která se člení 
na podoblasti B1, B2 a B3 

 výrobní oblast horská (s označením H), typ pícninářský s rozhodujícím zaměřením na chov 
skotu, se člení na podoblasti H1 a H2. 
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10 Erozní ohrožení 

Půda je omezený a nenahraditelný přírodní zdroj, jehož obnova trvá desítky až stovky let. V roce 1960 
připadalo podle FAO na jednoho obyvatele zeměkoule 0,44 ha zemědělské půdy a v roce 1990 už jen 
0,27 ha. V roce 2025 to bude, dle dosavadního trendu přírůstku světové populace, pouze 0,17 ha. 
Absolutní hranice, zohledňující nejmodernější technologie zemědělské výroby, která ještě může 
zajistit minimální výživy lidí v rozsahu průměrné kalorické spotřeby je 0,07 ha na obyvatele. Pokud 
bude pokračovat současný trend v přírůstku obyvatel, kolem roku 2050 bude toto číslo dosažené. 
Ve světě ubývá 7,5 mil. ha zemědělské půdy a 17 - 20 mil. ha lesa za rok (Janeček a kol., 2002). 

Erozní procesy jsou v přírodě přirozeným jevem, probíhají na horninách, půdě, na březích řek, 
koneckonců i půda samotná vznikla erozí matečné horniny, erozní procesy nelze zcela zastavit. 
Narozdíl od zmíněné eroze „normální“ (geologické), zrychlená eroze smývá půdní částice v takovém 
rozsahu, že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem. Je ovlivněna nevhodnými zásahy 
člověka (například rozsáhlým odlesňováním) a způsobuje značné škody, ať již přímé na produkčních 
a mimoprodukčních funkcích půdy, či nepřímé, např. v tocích a vodních nádržích. Eroze zhoršuje 
biologické i fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, snižuje obsah živin 
a humusu, poškozuje plodiny, snižuje úrodnost. Erodované a transportované částice sedimentují 
ve vodních nádržích, příkopech, poškozují nemovitosti, což způsobuje sekundární náklady na sanace 
škod nebo odtěžení sedimentu, často daleko od zdrojové plochy. Rozpuštěné látky způsobují 
eutrofizaci vodních zdrojů. Proto je potřeba se proti zrychlené erozi bránit. 

V naší zemi je zhruba 50 % orné půdy ohroženo vodní erozí a zhruba 10 % erozí větrnou. 

Erozní problémy současnosti jsou důsledkem nezodpovědného přístupu k půdě a krajině v minulosti. 
Nadměrný erozní smyv a nebezpečný odtok spolu obvykle souvisejí, opatření proti erozi zpomalují 
odtok a naopak. Změny v držbě půdy a jejím obdělávání, odvodňování a scelování pozemků 
především v 50. letech minulého století, zlikvidovaly drobnou držbu půdy a umožnily zintenzivnit 
hospodaření na zemědělské půdě. Následkem absence krajinných prvků, rozsáhlého zavádění 
meliorací, neadekvátního hnojení a využívání těžké techniky, zaváděním monokultur bez pásového či 
mozaikovitého střídání plodin, mezí, polních cest, zatravněných údolnic se výrazně zrychlil odtok 
z pozemků, nadměrnou erozí docházelo k degradaci půdních horizontů, vymývání organické složky 
a hnojiv z půdy, usazování odneseného materiálu ve vodních nádržích, eutrofizaci toků.  

V novodobé historii již v 19. století docházelo k narovnávání toků, vysušování mokřadů kvůli 
rozšiřování orné půdy použitelné pro pěstování např. cukrové řepy, intenzita budování melioračních 
zařízení se ještě zintenzivnila v minulém století. Absence překážek odtoku, rychlé odvedení vody 
z pozemků melioracemi do vodotečí, nevhodná skladba lesa, to všechno způsobovalo (a stále 
způsobuje) problémy při extrémních srážkách, které se budou v souvislosti s klimatickými změnami 
pravděpodobně vyskytovat častěji a v intenzivnější podobě. 

Voda rychle odvedená z pozemků do upravených koryt toků bez možnosti neškodných rozlivů 
způsobuje častější záplavy. Krajinná mozaika cenných biotopů mizela. Půda pod vlivem těžké techniky 
spolu s využíváním chemického hnojení místo tradičního dodávání organické hmoty v podobě 
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chlévského hnoje, který by zlepšil fyzikální vlastnosti půd, podléhá utužování a tím i zhoršení její 
retenční kapacity.  

Významným problémem spojeným s rušením krajinných prvků v minulosti, je větrná eroze. Zvláště 
v úrodných oblastech úvalů, kde se vyskytují půdy náchylné k větrné erozi a kde se zároveň vyskytují 
rozsáhlé bloky půdy, ze kterých vzdušné proudění nebržděné biotechnickými prvky (např. větrolamy) 
vyvívá drobné částice a přenáší je na velké vzdálenosti. 

Zároveň je potřeba zmínit, že v minulém století v horských a podhorských oblastech docházelo 
k rozsáhlému zatravňování a zalesňování. 

Velkým problémem současnosti (a pravděpodobně s probíhajícími změnami klimatu i budoucnosti) je 
zrychlený odtok z krajiny způsobující na jedné straně nedostatek vláhy tam, kde je potřeba, a naopak 
přebytek vody při přívalových či regionálních srážkách.  

Mění se i přístup ke správě a údržbě vodotečí a jejich niv. Probíhají revitalizace toků a niv, podporuje 
se renaturace toků, otevírají se zatrubněné meliorace, vymezují se zóny pro rozliv toku při vyšších 
stavech, podporována jsou přírodě blízká opatření, budují se poldry, suché a malé vodní nádrže, 
mokřady, tůně. 

10.1 Legislativa, zemědělské dotace 

Od 90. let jsme svědky snahy o napravení nepříznivého stavu krajiny. Došlo k vrácení půdy původním 
majitelům nebo jejich potomkům (byť většina z nich na půdě nehospodaří a propachtuje ji 
zemědělskému podniku a dále neřeší, jak je o půdu postaráno), rozvoji drobného hospodaření 
na zemědělské půdě, rozvoji bioprodukce, klade se důraz na ekologii. Evropské instituce tlačí 
na ochranu přírody a krajiny, vypisují se dotační tituly na zlepšování stavu krajiny, realizace přírodě 
blízkých opatření. Byla zavedena evidence a ochrana ploch zachovaných v ekologickém zájmu (EFAs). 

Obecný rámec ochrany půdy, vody, přírody a krajiny tvoří zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů), vodní zákon (254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákon 
o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákon o hnojivech 
(156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jiné zákonné normy. V nich je obecně stanovena 
povinnost zajistit ochranu půdy před erozí (měřeno dlouhodobou ztrátou půdy), povinnost zlepšovat 
retenční schopnost krajiny, zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, 
nezpůsobovat znečištění zemědělské půdy a podobně. Prakticky řeší ochranu půdy, vody a krajiny až 
v zákonech odkazované vyhlášky, prováděcí předpisy a nařízení.  

Nepřímým, avšak účinným (v některých ohledech stále měkce nastaveným) nástrojem významně 
ovlivňujícím hospodaření v povodí je navázání zemědělských dotací na dodržování podmínek 
hospodaření na zemědělské půdě. Je to mocný nástroj, zvláště v podmínkách České republiky, kde 
evidovaná zemědělská půda činí přes 3, 5 mil. ha, zemědělské hospodaření má zásadní vliv na kvalitu 
půdy, erozní procesy i eutrofizaci vod a většina půdy je propachtovaná s minimální kontrolou 
ze strany vlastníků. Podmínky pro plné čerpání dotací jsou nastaveny tak, aby bylo hospodaření 
v souladu s novými trendy ochrany půdy, vody a krajiny. SZIF provádí kontroly plnění podmínek 
dotací (PPH, viz dále) a při jejich nedodržení hrozí krácení dotace. Zemědělské dotace jsou různého 
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typu (SAPS, na greening, MZ) a jsou podmíněny mimo jiné i dodržováním standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu (DZES, viz dále). Na druhé straně byly v minulosti 
zavedeny svým způsobem kontraproduktivní dotační tituly způsobující např. tlak na pěstování 
kukuřice pro bioplynové stanice či řepky pro výrobu bionafty. 

Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Nitrátová směrnice EU 
č. 91/676/EHS) je implementována ve vodním zákoně v podobě definice NZO a definice Akčního 
programu, tedy do pravidel povinných opatření ve zranitelných oblastech (§ 33 zákona o vodách 
č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která mají za cíl redukovat riziko vyplavování dusíku 
do povrchových a podzemních vod. 

Akční program (NV 262/2012 Sb., novelizace NV 235/2016 Sb. a NV 251/2016 Sb.) se vztahuje 
na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, 
používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství (§4). Týká se 
především stanovení období používání určitých druhů hnojiv, kapacit skladů na statková hnojiva, 
omezení aplikace hnojiv, maximálních limitů hnojiv k jednotlivým plodinám (§6-§9), způsobů 
využívání a obhospodařování půdy na svažitých pozemcích v blízkosti vod (§10-§12). 

Novelizovaná verze akčního programu pro rok 2017 mimo jiné v §10 - Střídání plodin ve zranitelných 
oblastech stanoví, že: 

(1) Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy 
a snížení vyplavování živin. Při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá 
porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října příslušného kalendářního roku. 

(2) Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším 
agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba 
porost jetelovin zaorat po 31. říjnu příslušného kalendářního roku. 

 

V §11 - Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích byla odstraněna duplicita s DZES 5 
(pravidla pro půdy SEO, MEO) a dále platí, že: 

(1) Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním se nesmí pěstovat erozně nebezpečné 
plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok na zemědělských pozemcích se 
sklonitostí převyšující 7 stupňů, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m 
od útvaru povrchových vod. (viz též PPH 1/5) 

(2) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 stupňů a na zemědělských 
pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat dusíkaté 
hnojivé látky s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy 
bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči při pastvě 
hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení 
se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky. 

(3) Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí převyšující 7 stupňů je 
při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového 
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dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg 
celkového dusíku na 1 ha. To se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě 
hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. 

(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na svahy upravené terasováním. 

 

§12 - Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod stanoví, že: 

(1) Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod se  

a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; v tomto případě se 
na tuto část zemědělského pozemku nevztahuje § 7 odst. 14 (viz též DZES1 a PPH 1/6),  

b) u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů se zachová ochranný pás o šířce 
nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným 
dusíkem; v tomto případě se na tuto část zemědělského pozemku nevztahuje § 7 odst. 14 (viz též DZES 
1).  

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky ani na výkaly a moč zanechané 
hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a je třeba 
zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, 
zničení břehových porostů nebo znečištění vod. 

 

Kontroly podmíněnosti zemědělských dotací (povinné požadavky na hospodaření, PPH): 

- požadavek PPH 1/1 - Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?  

- požadavek PPH 1/2 - Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 
k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?  

- požadavek PPH 1/3 - Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, 
organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?  

- požadavek PPH 1/4 - Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné 
pro potřebu jejich uskladnění?  

- požadavek PPH 1/5 - Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, 
řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část 
se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?  

- požadavek PPH 1/6 - Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce 3 m 
od břehové čáry? 

- požadavek PPH 1/7 - Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých 
látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?  
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- požadavek PPH 1/8 - Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky 
z hlediska ochrany vod? 

 

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES, dříve GAEC) 

Problematiky erozního smyvu, čistoty vod a krajiny se týkají především DZES 1 a DZES 4-7.  

DZES 1 (Ochrana povrchových vod) 

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky 
pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem 
vodních útvarů tím, že: 

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, 

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 
25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, 

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od břehové 
čáry za účelem ochrany vodních organismů, 

 

DZES 4 (Minimální pokryv půdy) 

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož 
průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo 
víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: 

- ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny, 

- podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní 
plodiny, nebo  

- ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo 

- osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého porostu 
meziplodiny nejméně do 31. října. 

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení 
tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, v minimální dávce 25 tun na hektar. 
Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není 
podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka. 

 

DZES 5 (Omezení eroze) 
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Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda 

a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny 
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné 
na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě 
ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů 
pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí, 

b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, 
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.  

Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne 
výměru 0,40 hektaru zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, 
že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou 
od vrstevnice do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy 
o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové 
linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude 
žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina. 

 

DZES 6 (Zachování organických složek půdy) 

Žadatel  

a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné zbytky. 

b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní 
orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu 
příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně.  

I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun 
na hektar, nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální dávce 4 tuny na hektar; 
při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není 
podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo  

II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1. června 
do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu cizrna, čočka, 
fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, 
čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty 
výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi 
s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. 
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DZES 7 (Ochrana krajinných prvků) 

Žadatel  

a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., a druh 
zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., v případě krajinného 
prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje 
aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických 
operací, uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny. 

b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu udělen souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny 

c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm 
v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; 
zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm 
v průběhu příslušného kalendářního roku. 

 

Greening, EFA 

Žadatel o přímé platby s více než 15 ha orné půdy, musí vyčlenit alespoň 5 % jako EFA (ekologicky 
významný prvek). Hlavním cílem EFA je zachování a zlepšení biologické rozmanitosti zemědělských 
podniků. ČR ve snaze nediskriminovat konkurenceschopnost českého zemědělství nabízí široké 
portfolio těchto ploch EFA - úhor s porostem, krajinné prvky, souvratě, rychle rostoucí dřeviny, 
zalesněné plochy, meziplodiny, dusík vázající plodiny) tak, aby naplnění greeningové povinnosti bylo 
v souladu s výše uvedenými cíli. 

Nevýhodou některých zemědělských dotačních podmínek je fakt, že jsou nastaveny na průměrnou 
hodnotu sklonu bloku. Takové nastavení v podmínkách České republiky, kde nejsou výjimkou bloky 
o výměře nad 50-100 ha, nepostihne ty části bloků, které jsou skutečně ohroženy a vykazují často 
i viditelné projevy eroze (viz např. nastavení podmínek hnojení ve zranitelných oblastech 
definovaných nitrátovou směrnicí). Část opatření naopak zohledňuje lokální ohrožení (DZES 5), avšak 
samotné vymezení oblastí podle míry ohrožení je poměrně měkké a výběr možných půdoochranných 
opatření je široký, což na jednu umožní zemědělci vybrat opatření vhodné pro daný pozemek a osev, 
na druhou stranu se mnohdy dá potenciálně účinné, ale komplikující půdoochranné opatření vyměnit 
za opatření přípustné, leč v daném místě neúčinné. 

V každém případě je účinnost agrotechnických a organizačních opatření na zemědělské půdě 
limitována. To, co v naší zemědělské krajině chybí, jsou prvky zpomalující odtok (či proudění vzduchu 
- pokud se budeme bavit o větrné erozi), zvyšující retenci, omezující erozní smyvy - zatravněné 
údolnice, fragmentované bloky půdy, meze, průlehy, drobné krajinné prvky, remízy, výraznější 
střídání plodin v rámci jednoho bloku, travnaté pásy kolem vodních toků.  
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Zvláště se změnami klimatu, kdy se suchá období prodlužují a zintenzivňují a lokální přívalové srážky 
jsou nevyzpytatelné, budou nabývat tyto prvky na důležitosti. Bude zásadní zadržet vodu tam, kde jí 
bude zapotřebí v sušším období. 


