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1. Modelový půdní blok 1
Na modelovém půdním bloku se nacházejí plochy mírně erozně ohrožené. Dle LPIS je
průměrná sklonitost půdního bloku 7,4o rozloha půdního bloku 32,45 ha. Největší délka
odtokové linie je 553,55 m. Pro splnění GAEC hledáme v LPIS v záložce „specifické
půdoochranné technologie MEO“ vhodná opatření pro vybraný půdní blok.
Modelového půdního bloku se týkají následující specifické půdoochranné technologie:
P3, Z0, S0, V3, K – přerušovací pásy, zasakovací pásy, osetí souvratí, setí/sázení po vrstevnici,
odkameňování
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Vzhledem k tomu, že je půdní blok menší než 35 ha, v možnostech půdoochranných
technologií je možnost Z0, která je v tomto případě agrotechnicky nejjednodušší.
Z0 – platí pro PB s velikostí menší než 35 ha
Pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici PB/DPB,
nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici
plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie
povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které zasahují do plochy MEO.
Jako zasakovací pás pro účely plnění podmínek GAEC 2 nelze použít biopás založený s dotací v rámci
AEO EAFRD.
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Obrázek 1: Opatření ZO – pás založen na spodní hranici PB/DPB

2. Modelový půdní blok 2
Na modelovém půdním bloku se nacházejí plochy mírně erozně ohrožené. Dle LPIS je
průměrná sklonitost půdního bloku 4,5o rozloha půdního bloku 49,08 ha. Největší délka
odtokové linie je 1073,89 m. Pro splnění GAEC hledáme v LPIS v záložce „specifické
půdoochranné technologie MEO“ vhodná opatření pro vybraný půdní blok.
Modelového půdního bloku se týkají následující specifické půdoochranné technologie:
P2, Z2, S2, V0, K – přerušovací pásy, zasakovací pásy, osetí souvratí, setí/sázení po vrstevnici,
odkameňování.
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PB/DPB je větší než 35 ha, tudíž setí/sázení po vrstevnici (V0) na něm nelze realizovat jako jedinou
půdoochrannou technologii. Tato technologie je z hlediska ochrany půdy před erozí velmi vhodná,
avšak nebude ze strany SZIF považována za splnění podmínky GAEC 2 – MEO a také nebude
kontrolována.
Z2 – platí pro PB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí od 3 do 5 stupňů včetně a nejdelší
délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 250 m

Pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici
PB/DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na
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spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal
všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které
zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v
LPIS přesahuje od zasakovacího pásu aplikovaného na hranici PB/DPB, nebo na hranici
souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 250
metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu), je kromě
zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na
vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.
Jako zasakovací pás pro účely plnění podmínek GAEC 2 nelze použít biopás založený s dotací
v rámci AEO EAFRD.

Obrázek 2: Opatření Z2 – pás založen na spodní hranici PB/DPB doplněn o dva přerušovací pásy

3. Modelový půdní blok 3
Na modelovém půdním bloku se nacházejí plochy mírně erozně ohrožené. Dle LPIS je
průměrná sklonitost půdního bloku 5,5o rozloha půdního bloku 57,4 ha. Pro splnění GAEC
hledáme v LPIS v záložce „specifické půdoochranné technologie“ vhodná opatření pro
vybraný půdní blok.
Modelového půdního bloku se týkají následující specifické půdoochranné technologie:
P3, Z3, S3, V0, K.
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Z3 – platí pro PB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů a nejdelší
délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 200 m
Pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici
PB/DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na
spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal
všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které
zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené
v LPIS přesahuje od zasakovacího pásu aplikovaného na hranici PB/DPB, nebo na hranici
souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 200
metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu), je kromě
zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na
vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.
Jako zasakovací pás pro účely plnění podmínek GAEC 2 nelze použít biopás založený s dotací v rámci
AEO EAFRD.

Obrázek 3: Opatření Z3 – zasakovací pás založen na hranici PB/DPB, doplněn o zasakovací pás probíhající v údolnici

