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Teze vyhlášek k zákonu č. 334/1992 Sb. 

I. 

Vyhláška o podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu  

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a), f) až i) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. …/2014  Sb.   (dále 

jen "zákon"): 

§ 1 

Kritéria pro udělování souhlasu se změnou trvalého travního porostu na ornou půdu  

(1) Pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou vhodné půdy, kde 

a) mocnost půdy, měřená ve slehlém stavu, přesahuje 30 cm,   

b) mocnost humózního horizontu přesahuje 20 cm,  

c) skeletovitost humózního horizontu nepřekračuje skeletovitost podorničí, 

d) rozoráním nedojde k ohrožení půdy erozí nebo   

e) v území nejsou svahové průlehy a údolnice, v nichž dochází ke koncentraci 

povrchového odtoku.  

 

(2) Pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou nevhodné půdy  

 

a) a) mělké skeletovité na tvrdé nesnadno větratelné hornině s hlavní půdní jednotkou1) 

39, 

b) b) s hrubě kamenitým podorničím s hlavní půdní jednotkou 37, 38, 

c) c) na štěrkopískových terasách s hlavní půdní jednotkou 70, 

d) d) silně hydromorfní s hlavní půdní jednotkou 66 až76  nebo 

e) e) erodované s hlavní půdní jednotkou 40, 41, 77, 78.    

  

(3) Při hodnocení erozního ohrožení půdy (odstavec 1 písm. d) se postupuje podle 

vyhlášky o hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustné míře erozního ohrožení a opatření ke 

snížení erozního ohrožení. 

§ 2 

    Obsah a způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení 

dobývacích prostorů  

 (1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond (dále jen „vyhodnocení“) se zpracovává pro celou výměru půdy náležející do 

zemědělského půdního fondu, na které má být dobývací prostor stanoven včetně jeho 

oddělených částí a včetně výměry ploch dotčených souvisejícími akcemi jako jsou odvaly, 

výsypky, odkaliště, úpravárenské plochy, provozní zařízení a dopravní napojení (dále jen 

„související akce“).  

                                                           
1) § 1 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a 

postup pro jejich vedení a aktualizaci. 
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 (2) Vyhodnocení obsahuje textovou část, grafickou část a studii rekultivace.   

 (3) Textová část vyhodnocení obsahuje 

a) uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologické a odtokové 

poměry a sítě zemědělských účelových komunikací, 

b) vymezení zastavěného území, 

c) seznam odnímaných pozemků s uvedením druhu pozemku podle katastru 

nemovitostí,   

d) výměru dotčené zemědělské půdy, 

e)  zařazení pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany, 

f) informace o odvodnění a závlahách, 

g) údaje o územním systému ekologické stability, 

h) údaje o úložných poměrech na ložisku a způsobu jeho dobývání, jako jsou 

mocnost suroviny, existence nebilančních bloků, výše hladiny podzemní vody, 

kóty těžební báze, 

i) údaje o umístění kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných 

zemin (dále jen „skrývka“) a souvisejících akcí, 

j) údaje prokazující nezbytnost těžby na předmětné lokalitě, 

k) odůvodnění, proč je stanovení dobývacího prostoru v území z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu nejvýhodnější, a 

l) odůvodnění, proč je navržený způsob rekultivace z hlediska ochrany  

zemědělského půdního fondu nejvýhodnější. 

 

 (4) Grafická část vyhodnocení obsahuje 

a) katastrální mapu s vyznačením hranic dobývacího prostoru, 

b) mapu dobývacího prostoru v měřítku v podrobnosti nejméně 1 : 5 000 s vyznačením 

hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek a hranic bloků zásob nerostů podle 

výsledků geologického průzkumu, 

c) mapu širšího území v měřítku v podrobnosti nejméně 1 : 5 000 s vyznačením 

dobývacího prostoru a hranic chráněného ložiskového území a dalších dobývacích 

prostorů téže suroviny. 

 

 (5) Studie rekultivace obsahuje 

a) informace o způsobu těžby, zejména těžební postupy, kótu těžební báze, výšku 

hladiny podzemní vody,  

b) předběžnou bilanci skrývky a jejího umístění a předběžnou bilanci hlušiny a jejího 

umístění,   

c) údaje o způsobu rekultivace, případně úpravy dobývacího prostoru, nepřichází-li 

zpětná rekultivace v úvahu, zejména kótu vytěženého prostoru, úhly svahů, počet 

etáží, druh pozemku po rekultivaci nebo úpravě, 

d) mapu území dotčeného těžbou a souvisejícími akcemi v měřítku v podrobnosti 

nejméně 1 : 5 000 s vyznačením rekultivace, 

e)   podélné a příčné řezy dobývacím prostorem, které charakterizují území po rekultivaci 

s vyznačením těžební báze, výše hladiny podzemní vody, úrovně terénu po rekultivaci 

a navázání rekultivovaného území na okolní pozemky, a 

f) informace o devastaci nastalé poklesem terénu v důsledku těžby prováděné hlubinným 

způsobem (dále jen „devastace terénu“). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PPD7XJQ)



3 

 

§ 3 

Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební 

a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém 

průzkumu 
 

(1) Vyhodnocení se při stavební a průmyslové činnosti, při terénních úpravách a při 

geologickém a hydrogeologickém průzkumu zpracovává pro celou výměru půdy náležející do 

zemědělského půdního fondu, která má být záměrem a souvisejícími akcemi dotčena. U 

záměrů, které podléhají povolení podle zvláštních právních předpisů se vychází 

z dokumentace potřebné k vydání povolení záměru. Vyhodnocení těžební činnosti se 

zpracovává pro celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být 

dotčena  

a) při povrchovém (lomovém) způsobu těžby uhlí a lignitu v oblastech soustředěného 

dobývání v rámci stanoveného dobývacího prostoru v období pěti let, 

b) při povrchovém způsobu těžby k účelům stavebním nebo průmyslovým jak těžbou v 

rámci stanoveného dobývacího prostoru, tak těžbou na ložiscích, u nichž se dobývací 

prostor nestanovuje, v období deseti let a 

c) při hlubinném způsobu těžby výstavbou důlních objektů a souvisejících akcí a 

devastací terénu, popřípadě z jiných příčin souvisejících s těžební činností. 

(2) Vyhodnocení obsahuje textovou část, grafickou část, plán rekultivace, má-li být půda 

po ukončení účelu odnětí pro nezemědělské využití rekultivována (§ 5), předběžnou bilanci 

skrývky a výsledky pedologického průzkumu, na jejichž základě je předběžná bilance 

skrývky zpracována.   

(3)  Textová část obsahuje 

a) způsob provádění záměru a souvisejících akcí, 

b) zdůvodnění potřeby, funkce a významu záměru a souvisejících akcí,  

c) zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu nejvýhodnější, 

d) informaci, zda navrhované řešení vychází z platné územně plánovací dokumentace 

nebo z územně plánovacích podkladů, z návrhů tras nadzemních a podzemních vedení, 

pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí opatřených 

souhlasem podle § 7 zákona, popřípadě ze schválených návrhů na stanovení 

dobývacích prostorů opatřených souhlasem podle § 6 zákona, celkové zhodnocení 

důsledků záměru a souvisejících akcí na zemědělský půdní fond,  

e) období, ve kterém  se projeví  devastace   terénu, rozsah a charakter devastace terénu  

a   opatření  k zahlazení devastace terénu, jde-li o hlubinný způsob těžby, 

f) popis činností související s geologickým a hydrogeologickým průzkumem, jedná-li se 

o geologický nebo hydrogeologický průzkum, a 

g) soupis odnímaných pozemků nebo jejich částí v členění podle území obce a podle 

druhu odnětí z časového hlediska (trvalé nebo dočasné); soupis se předkládá formou 

tabulek č. 1 a 2 uvedených v příloze k této vyhlášce,  

h) součet výměry odnímané zemědělské půdy v členění podle katastrálních území a 

druhu odnětí z časového hlediska; součet se předkládá formou tabulky č. 3 uvedené 

v příloze k této vyhlášce. 

(4) Soupis pozemků podle odstavce 3 písm. g) obsahuje   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PPD7XJQ)



4 

 

a) údaje podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh 

pozemku),  

b) výměry pozemků nebo jejich částí, 

c) údaje o zařazení pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd 

ochrany a 

d) informace o odvodnění a závlahách, 

e) informace o protierozních opatřeních 

f) údaj o druhu odnětí z časového hlediska. 

(5)  Podkladem pro grafickou část jsou kopie katastrálních map. Grafická část obsahuje 

zákres 

a) hranic ploch odnímané zemědělské půdy v členění na pozemky odnímané trvale a 

dočasně,  

b) ploch, na kterých jsou uskutečněna odvodnění a závlahy, 

c) zastavěného území,  

d) hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany, 

e) druhů pozemků podle katastru nemovitostí,  

f) hranic jednotlivých etap těžby s určením časového pořadí, případně jednotlivých etap 

souvisejících akcí, jedná-li se o povrchový způsob těžby, a 

g) hranic ploch devastace terénu s uvedením období  jejich vzniku, jedná-li se o hlubinný 

způsob těžby.  

(6)  Předběžná bilance skrývky obsahuje  

a) parcelní čísla a výměry pozemků, případně jejich částí včetně zákresu na snímku 

pozemkové mapy, na kterých bude provedena skrývka,  

b) zákres umístění pedologických sond v kopii katastrální mapy,  

c) bilanci skrývky s  rozdělením na bilanci kulturních vrstev a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin a 

d) návrh hospodárného využití skrývky. 

 

§ 4 

Způsob provádění skrývky a způsob zajištění její ochrany  

(1) Předběžná bilance skrývky je podkladem pro rozhodování podle § 3 odst. 2 a § 9 odst. 

6 zákona a provádí se na základě výsledků pedologického průzkumu, případně na základě 

jednotlivých pedologických sond u dotčení zemědělské půdy menšího rozsahu.  

(2) Pokud skryté skrývkové zeminy nemají být využity při rekultivaci odňatých pozemků, 

předběžná bilance skrývky obsahuje jejich hospodárné využití především pro zemědělské 

účely na jiných pozemcích.   

(3) Skrývka se provádí před uskutečněním nezemědělské činnosti podle podmínek 

stanovených orgánem ochrany zemědělského půdního fondu v souhlase podle § 3 odst. 2 nebo 

§ 9 zákona (dále jen „souhlas“).    

(4) Pokud bude skrývka uložena na deponiích do doby jejího využití, oprávněný ze 

souhlasu zajistí její řádné ošetření a ochranu před zaplevelením, erozí a odcizením. 

(5) O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu protokol. Do 

protokolu se zaznamenává přemístění, rozprostření či jiné využití, uložení, ochrana a 

ošetřování skrývky v dělení na kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné 

zeminy. 
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§ 5 

Způsob provádění rekultivace půdy a obsah plánu rekultivace 

(1) Rekultivace se provede bezprostředně po ukončení nezemědělského využití 

zemědělské půdy. V rekultivované půdě nesmí být překročeny hodnoty rizikových prvků a 

rizikových látek, které ohrožují zdraví lidí a zvířat, daných zvláštním právním předpisem. 

 (2) Na dotčených pozemcích nezemědělskou činností musí být odstraněny dočasné 

stavby, zařízení a jiné hmotné zbytky po nezemědělské činnosti. 

(3) Činnosti a opatření technické a biologické rekultivace se provádí plynule v pořadí a 

rozsahu stanoveném ve schváleném plánu rekultivace. 

(4) Oprávněný ze souhlasu vede po celou dobu provádění rekultivace protokol, v němž 

zaznamenává použité postupy při rekultivaci, průběh a termíny rekultivačních prací.  

(5) Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace oprávněný ze souhlasu oznámí 

ukončení rekultivace orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas, za 

účelem provedení šetření v terénu a vydání potvrzení o ukončení odnětí zemědělské půdy (§ 

11 b odst. 2 zákona 

 (6) Plán rekultivace obsahuje  

a) technickou rekultivaci a biologickou rekultivaci,  

b) časový postup technické a biologické rekultivace,  

c) časový postup etap odnímání pozemků a 

d) mapové podklady v měřítku v podrobnosti minimálně 1 : 5 000 s vyznačením  údajů 

podle písmene b), odst. 7 písm. a) až i) a odst. 8 písm. c) a profily terénu před a po 

rekultivaci včetně napojení území na okolní terén s vyznačením výše hladiny 

podzemní vody. 

(7) Technická rekultivace obsahuje 

a) informace o skrývce a způsob jejího využití a umístění dočasných deponií, 

b) informace o množství vydobyté hlušiny, místo a způsob jejího uložení, 

c) cíl a způsob terénních úprav pozemků dotčených záměrem a souvisejícím akcemi 

včetně rozprostření skrývky, 

d) způsob přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci,  

e) způsob úpravy vodního režimu,  

f) meliorační opatření,  

g) kóty vytěženého prostoru, kóty zrekultivovaného terénu, výše hladiny podzemní vody, 

h) způsob úpravy závěrných svahů vytěženého prostoru a způsob jeho napojení na okolní 

terén a 

i) způsob vybudování a umístění  provozních zařízení a dopravního napojení , 

j) řešení dopravního napojení na rekultivované zemědělské pozemky a 

 

k) mocnost a kubaturu použité skrývky a hlušiny. 

(8) Biologická  rekultivace obsahuje 

a) meliorační osevní postup včetně agrotechnických operací, 

b) informace o intenzitě hnojení a 

c) uvedení druhu pozemku a způsobu využití pozemku po rekultivaci.  
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Příloha k vyhlášce  

 

Tabulka č. 1 

Soupis trvale odnímaných pozemků na území obce 

Název obce 

Číslo 

parcelní 

odnímané

ho 

pozemku 

Celková 

výměra 

odnímané

ho 

pozemku 

(m2) 

Katastrá

lní 

území 

Druh 

pozem

ku 

BPE

J 

 

Odníma

ná 

výměra 

(m2)  

Třída 

ochra

ny 

Protiero

zní 

opatření 

Odvodně

ní a 

závlahy 

trvale 

         

         

         

         

         

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 

Součet    

plochy 

požadov

ané pro 

trvalé 

odnětí 

(m2) 

xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx  xxxxx xxxxx xxxxx 

 

Tabulka č. 2 

Soupis dočasně odnímaných pozemků na území obce 

Název obce 

Číslo 

parcelní 

 

odnímanéh

Celková 

výměra 

odnímané

ho 

Katastrá

lní 

území 

Druh 

pozem

ku 

BPEJ 

 

Odním

aná 

výměra 

(m2) 

Třída 

ochra

ny 

Protiero

zní 

opatření 

Odvodn

ění a 

závlahy 
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o pozemku pozemku 

(m2) 

dočasn

ě 

         

         

         

         

         

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 

Součet 

plochy 

požado

vané 

pro 

dočasn

é odnětí 

(m2) 

xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx  xxxxx xxxxx xxxxx 

  

Tabulka č. 3 

Součet výměry trvale odnímané zemědělské půdy a součet dočasně odnímané 

zemědělské půdy podle katastrálních území 

Katastrální území Trvale odnímáno (m2) Dočasně odnímáno (m2) 

   

   

Součet celkem za všechna 

katastrální území (m2) 
  

  

II. 

 Teze vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality půdy 

   
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona  č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu,  ve znění zákona č.  …/2014 Sb. (dále jen „zákon“): 

 

§ 1 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PPD7XJQ)



8 

 

Předmět úpravy 

 

     Tato vyhláška stanoví preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek 

v půdě (dále jen „preventivní hodnoty“) a indikační hodnoty obsahů rizikových prvků a 

rizikových látek v půdě (dále jen „indikační hodnoty“), jejich vztah k požadavkům na 

zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, jejich vztah k přímému ohrožení zdraví lidí nebo 

zvířat při kontaktu s půdou, jejich vztah k produkční funkci půdy a postupy pro zjišťování a 

hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě. 

 

§ 2 

Stanovení preventivních hodnot a indikačních hodnot 

 

     Preventivní hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Indikační hodnoty jsou 

stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

§ 3 

Postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě 
 

     (1) Při kontaminaci půdy jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami nebo 

předpokládanému jejich výskytu než které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 se použijí 

ekotoxikologické testy pro zkoušení půdy uvedené v příloze č. 3. Zjišťování obsahů 

rizikových prvků a rizikových látek v půdě se provádí pomocí postupů pro odběr vzorků 

stanovených v příloze č. 4 a pomocí analytických postupů stanovení škodlivých látek 

stanovených v příloze č. 5. Pro konkrétní postupy hodnocení se použijí metody uvedené 

v příloze č. 6. 

 

     (2) Hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě se provádí porovnáním 

zjištěných obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě  podle odstavce 1 s 

preventivními a indikačními hodnotami.  

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…….2015 

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2015 Sb.  

Preventivní hodnoty  

Tabulka č. 1 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v  půdě  (obsah v extraktu lučavkou 

královskou, Hg celkový obsah) 

Kategorie půd 

Preventivní hodnota3) (mg.kg-1 v suš.) 

As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 

Běžné půdy 1) 20 2.0 0.5 30 90 60 0,3 50 60 130 120 

Lehké půdy 2) 15 1.5 0.4 20 55 45 0,3 45 55 120 105 

Vysvětlivky k tabulce:   
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 1)    Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité a jílovité půdy, které zaujímají převážnou část       

 zemědělsky využívaných půd. Jedná se o půdy s normální variabilitou prvků, s normálním půdním 

vývojem v různých geomorfologických podmínkách, v tomto pojetí včetně půd na karbonátových 

horninách.  

2)      Lehké půdy:  půdy vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. 

Při vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 

%. Tyto půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou (do 120 mmol.kg -1). 

                 3)       Hodnoty se netýkají půd geogenně anomálních 

Tabulka č. 2 

Preventivní hodnoty obsahů rizikových látek v půdě 

Látka preventivní hodnota (mg.kg-1  v suš.) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Σ PAU1)  1,0 

Chlorované uhlovodíky 

Σ PCB 2) 0,02 

Σ DDT3)   0,075 

HCB4) 0,02 

HCH4) (Σ α+β+γ) 0,01 

PCDD/F5) 1,0* 

Nepolární uhlovodíky 

Uhlovodíky C 10 – C 40  100 

Vysvětlivky k tabulce:  

1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 

naftalen, pyren) 

 2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 

 3) Σ DDT, DDE, DDD 

 4) HCB a HCH (Σ α+β+γ) jsou sledovány jen při podezření, že jsou v půdě obsaženy 
 5) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)  (ng.kg-1)* 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2013 Sb. 

 

Indikační hodnoty rizikových prvků a rizikových látek 

Tabulka č. 1   

Indikační hodnoty  při jejich překročení může být ohrožena zdravotní nezávadnost potravin  nebo 

krmiv (mg.kg-1 suš.) 

Prvek 

Půdní druh pH /CaCl2
 

Indikační hodnota 

extrakce 

lučavkou 

extrakce NH4NO3 

 5,0-6,5 1,5 - 

běžné půdy  > 6,5 2,0 0,1 

lehké půdy > 6,5 2,0 0,04 

Ni 

 < 5,0 90 - 

 5,0-6,5 150 - 

 > 6,5 200 - 

 - - 1,0 

Pb  - 300 1,5 

As  - - 1,0 

Tl  - 10 0,2 

  Hg*)   1,5  

Vysvětlivky k tabulce: 

 *) celkový obsah 

Za překročení indikační hodnoty obsahu rizikového prvku v půdě dle tabulek č. 1 a č. 2 se považuje překročení 

kteréhokoli ze stanovení, tj. a) extrakce lučavkou, b)  extrakce NH4NO3, přičemž pro vyhodnocení je nutno 

chemické analýzy obsahu prvku provést oběma metodami, pokud jsou pro ně indikační limity stanoveny.  

Tabulka č. 2 
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Indikační hodnoty při jejich překročení je podezření z ohrožení růstu rostlin  a  

produkční funkce půdy (mg.kg-1suš.) 

Prvek Půdní druh pH /CaCl2
  

Indikační hodnota 

extrakce lučavkou  extrakce 

NH4NO3 

Zn 
  400 - 

  - 20 

Ni 

 < 5,0 90 - 

 5,0-6,5 150 - 

 > 6,5 200 - 

 - - 1,0 

Cu 

 < 5,0 150 - 

 5,0-6,5 200 - 

 > 6,5 300 - 

 - - 1,0 

Tabulka č. 3     

Indikační hodnoty rizikových prvků při jejich překročení  může být ohroženo zdraví lidí a 

zvířat (mg.kg-1suš.) 

  Rizikový prvek 
Indikační hodnota 

As1) 40 

Cd1) 20 

Pb1) 400 

Hg2) 20 

Tl 60 

Vysvětlivky k tabulce: 
1) Extrakce lučavkou královskou, vztaženo na půdy všech zrnitostních kategorií 

2) Celkový obsah 
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Tabulka č. 4 

Indikační hodnoty rizikových látek při jejich překročení  může být ohroženo zdraví lidí a zvířat 

(mg.kg-1suš.) 

  Riziková látka 
Indikační hodnota 

Benzo(a) pyren  0,5 

Σ PAU 1)  30,0 

Σ PCB 2) 1,5 

Σ DDT 3)  8,0 

HCB4)   1 

HCH4) (Σ α+β+γ) 1 

PCDD/F 5) 100,0*  

Vysvětlivky k tabulce: 

1)ΣPAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 

naftalen, pyren) 

 2) Σ PCB kongenerů – 28+52+101+118 +138+153+180 

 3) Σ DDT, DDE, DDD 

 4) HCB a HCH (Σ α+β+γ) jsou sledovány jen při podezření, že jsou v půdě obsaženy 

 5) Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu (I-TEQ PCDD/F)  (ng.kg-1)* 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 

 

Metody hodnocení kontaminace půdy jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami, 

než které jsou uvedeny v příloze „č. 1 a 2“ 
 

Tabulka   

Ekotoxikologické testy pro zkoušení znečištění půdy 

Metoda Kritérium toxicity 

Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae 

(Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci 

roupic 

 

Půda je ekotoxická pokud počet juvenilů ve 

zkoušené neředěné půdě je statisticky významně 

nižší v porovnání s kontrolou při hladině 

významnosti 0,05 a zároveň je její inhibice 

reprodukce ve srovnání s kontrolou větší než 10 

% 

Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia 

candida) látkami znečišťujícími půdu 

 

Půda je ekotoxická pokud počet juvenilů ve 

zkoušené neředěné půdě je statisticky významně 

nižší v porovnání s kontrolou při hladině 

významnosti 0,05 a zároveň je její inhibice 

reprodukce ve srovnání s kontrolou větší než 10 

% 

Stanovení inhibice nitrifikace v půdách a půdních 

materiálech 

Půda je ekotoxická pokud nitrifikační aktivita  směsi 

zkoušené půdy s referenční půdou je nižší než 90 

% průměrné aktivity zkoušené a referenční půdy, 

zkoušených odděleně:  

Am + SDm < 0,90 . 
2

PC AA 
, kde 

Am     – průměrná nitrifikační aktivita ve směsném 

vzorku zkoušené půdy s referenční půdou v 

hmotnostním poměru 1:1 

SDm – směrodatná odchylka nitrifikační aktivity 

směsného vzorku 

AC – průměrná nitrifikační aktivita referenční půdy 

AP  – průměrná nitrifikační aktivita neředěné 

zkoušené půdy 

Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní 

flóru –  

Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 

 

Půda je ekotoxická pokud je průměrná délka 

kořene rostlin ve zkoušené neředěné půdě 

statisticky významně kratší v porovnání 

s kontrolou při hladině významnosti 0,05 a 

zároveň je inhibice růstu kořene ve srovnání s 

kontrolou větší než 10 %  

Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených Půda je ekotoxická pokud, výluh připravený dle 
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řas.  

 

ČSN EN 12457-2 Charakterizace odpadů - 

Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti 

zrnitých odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 

10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm 

(bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) vykazuje 

inhibici větší než 5 % ve srovnání s kontrolou. 

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní 

toxicity.  

 

Půda je ekotoxická pokud, výluh připravený dle 

ČSN EN 12457-2 (83 8005) Charakterizace odpadů 

- Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti 

zrnitých odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 

10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm 

(bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) vykazuje 

inhibici větší než 10 %. 

 

Postup:  

Reprezentativní vzorek půdy je před testy zhomogenizován a předupraven v souladu s jednotlivými zkouškami 

podle určených norem. Referenční půdou (kontrolou) používanou pro terestrické zkoušky s roupicemi, 

chvostoskokem a kořenem vyšších rostlin je umělá půda, připravená podle určených norem. Pro zkoušku 

inhibice nitrifikace je referenční půdou nekontaminovaná půda splňující požadavky určené normy a je 

vzorkována, zpracována a skladována v souladu s normou. Statistické vyhodnocení terestrických zkoušek s 

roupicemi, chvostoskokem a rostlinami se provádí dle příslušných norem. Akvatické zkoušky s dafniemi a 

řasami se provádí s neředěnýmm vodným výluhem připraveným dle příslušné normy a ze dvou doporučených 

zkoušek se provádí nejméně jedna.  Ze sady terestrických zkoušek lze vyloučit jednu zkoušku, a to  buď zkoušku 

Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci nebo zkoušku 

Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.  

Příloha č.  4 k vyhlášce  č. …/2015 Sb. 

Postup při odběru vzorků, jejich uskladnění, přepravy a přípravy k analýzám 

 

1. Jsou-li k dispozici vstupní data o stupni, rozsahu a variabilitě zátěže půd pro celou  

vyšetřovanou plochu, vzorkování se neprovádí a použijí se výsledky agrochemického 

zkoušení zemědělských půd, ne starší 6 let.  

 

2. Není-li znám stupeň, rozsah a variabilita zátěže půd, odebírají se směsné vzorky 

z vyšetřované plochy: 

a) v případě šetření velkého rozsahu s nutností získat orientační výsledky  metodami pro 

odběr vzorků zemědělských půd podle vyhlášky o agrochemického zkoušení zemědělských 

půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků5), 

                                                           
5) Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností 

lesních  pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) u ploch prostorově omezených s cíleným průzkumem v pravidelné síti v hustotě minimálně 

jeden směsný vzorek na jeden hektar plochy. Na plochách menších než jeden hektar plochy se 

musí odebrat minimálně 3 směsné vzorky z jedné dílčí plochy, a to tak, aby byly rovnoměrně 

rozmístěné na ploše. 

 

Směsný vzorek 

Jeden směsný vzorek se skládá z 5 - 30 odběrů v závislosti na použitém odběrovém zařízení. 

Jako odběrového zařízení může být použito sondovací tyče, půdního vrtáku nebo lopatky. Při 

odběru je nutno zachytit rovnoměrně celý odebíraný horizont. Použité odběrové zařízení 

nesmí způsobit druhotnou kontaminaci vzorku. 
 

Tabulka I 

Hloubka odběru vzorků 

Vzorky se odebírají do hloubky podle druhu pozemku: 

Druh pozemku Hloubka odběrů půd 

Orná půda              0-25 cm (ornice)*) 

 

Zahrady, ovocné sady a vinice 0-30 cm*),  

 

Trvalé travní porosty 0-10 cm*)  

 

 

Chmelnice 0-40 cm*) 

 

Vysvětlivka k tabulce: 

*) horizont zpracování 

 

Hmotnost vzorku 
Jeden směsný vzorek musí mít hmotnost minimálně 0,5 kg. 

Uskladnění a přeprava vzorků 
Pokud jsou odebírány vzorky pouze ke stanovení rizikových prvků, ukládají se do papírových nebo PE 

sáčků. Pro stanovení rizikových látek se ukládají do čisté skleněné nádoby s těsnícím uzávěrem. Tyto 

vzorky se přepravují a skladují chlazené, případně zmražené. 

Příprava vzorků k analýzám 
Vzorky jsou vysušeny při laboratorní teplotě, homogenizovány a přesáty přes síto s oky 1mm.  Tento 

postup neplatí pro stanovení organických látek.  

Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 

Analytické postupy pro zjišťování škodlivých látek 

 

Stanovení rtuti na přístroji AMA-254 (TMA-254) 

Přesná navážka vzorku se v proudu kyslíku postupně vysuší a rozloží programovatelným 

nárůstem teploty. Proud kyslíku vede spaliny spolu se rtutí přes katalyzátor, kde dojde k 

dokonalé oxidaci spalin a k odstranění nežádoucích složek. Rtuť se potom zachytí v 

amalgamátoru. Po kvantitativním zachycení rtuti se amalgamátor zahřeje a uvolněné páry rtuti 

se vedou do měřícího prostoru, kde se měří pokles intenzity záření rtuťové výbojky 

způsobený přítomností rtuti. 
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Extrakce půd lučavkou královskou za horka   

Upravený vzorek se rozkládá směsí kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné (3+1 v+v) za 

varu. 

 

Extrakce půd roztokem dusičnanu amonného (1 mol.l-1) 

Extrakce roztokem dusičnanu amonného probíhá při pH půdy. Po ustavení rovnováhy mezi 

půdou a extrakčním roztokem se stanovuje obsah jednotlivých prvků v extraktu vhodným 

analytickým postupem. 

 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků 

Vzorky zemin jsou extrahovány acetonem, přečištěny na SPE kolonkách C8 a eluovány 

tetrahydrofuranem. Analyzovány jsou vysoko účinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s 

fluorescenční detekcí a gradientovým průběhem. Měření a vyhodnocení se provádí pomocí 

chromatografického integračního software CSW.  

 

Stanovení PCB  a chlorovaných pesticidů 

Při stanovení PCB ve vodách a v zemině je používána metoda kapilární plynové 

chromatografie. Tato metoda umožňuje separaci sledovaných komponent a jejich stanovení. 

V některých případech je při identifikaci použita metoda hmotnostní spektrometrie. 

 

Stanovení uhlovodíků – C10 – C40 

Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 se provádí plynovou chromatografií, která je českou 

verzí evropské normy EN 14039. Norma specifikuje doporučený způsob extrakce, čištění a 

stanovení uhlovodíků C10-C40.  

Příloha č.  6 k vyhlášce č. …/2015 Sb. 

Metody odběru vzorků, analýz a metody pro ekotoxikologická stanovení 

 

Předmět, účel, ukazatel norma 

Kvalita půdy - odběr vzorků. ČSN ISO 10381-6 

Kvalita půdy – Předúprava vzorků lyofilizací 

pro následnou analýzu, (11/07) 

ČSN EN ISO 16720 

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-

chemické rozbory, (6/11) 

ČSN ISO 11464 

Kvalita půdy – Stanovení pH ČSN ISO 10390 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 

polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou 

chromatografií s detekcí hmotnostní 

spektrometrií (GC-MS) a plynovou 

chromatografií s detektorem elektronového 

záchytu (GC-ECD), (2/13) 

ČSN EN 16167 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 

pH (3/13) 

ČSN EN 15933 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro 

úpravu vzorků, (2/13) 

ČSN EN 16179 
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Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad 

frakcí prvků rozpustných v lučavce 

královské, (2/13) 

ČSN EN 16174 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 

dioxinů a furanů, a polychlorovaných 

bifenylů podobných dioxinům plynovou 

chromatografií s hmotnostní spektrometrií s 

vysokým rozlišením (HR GC-MS), (8/12) 

ČSN P CEN/TS 16190 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení 

prvků ve výluzích lučavkou královskou a 

kyselinou dusičnou - Metoda plamenové 

atomové absorpční spektrometrie (FAAS), 

(9/12) 

ČSN P CEN/TS 16188 

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na 

způsobilost zkušebních a kalibračních 

laboratoří. 

ČSN EN ISO/IEC 17025 

Analýza půd II - ÚKZÚZ – NRL* JPP** - 2011 

Kvalita půdy – Vliv znečišťujících látek na 

Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení 

vlivu na reprodukci a na přežití 

ČSN ISO 16387  

Kvalita půdy – Inhibice reprodukce 

chvostoskoků (Folsomia candida) látkami 

znečišťujícími půdu 

 

ČSN ISO 11267  

Charakterizace odpadů - Vyluhování – 

Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 

odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a 

pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí 

menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti 

částic, nebo s ním). 

ČSN EN 12457-2  

Kvalita půdy – Stanovení účinků 

znečišťujících látek na půdní flóru –  

Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 

ČSN EN ISO 11269-1   

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Návod pro 

konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.  

ČSN EN ISO 5667-3 

Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti 

Daphnia magna Straus (Cladocera, 

Crustacea) – Zkouška akutní toxicity.  

ČSN EN ISO 6341  
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Vysvětlivky k tabulce: 

* NRL – Národní referenční laboratoř 

** Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ, Analýza půd II (přepracované vydání z roku 2011) kapitoly:3.2.1; 

3.3.1;3.3.2;3.3.6;3.3.7;3.3.11;3.4.1;3.5.1;3.5.2;4.1;4.2;4.3;4.4;4. 

III. 

Teze k vyhlášce o stanovení hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustné 

míry erozního ohrožení a opatření ke snížení erozního ohrožení   
 

I. Úvod 

S ohledem na náročnější přípravu vyhlášky, potřebu vytvoření časového prostoru na 

proškolení pracovníků státní správy a zemědělských podnikatelů (vlastníků a nájemců 

zemědělské půdy), uplatnění požadavků na protierozní ochranu půdy do soustavy hospodaření 

na půdě,  navrhuje se odložení účinnosti vyhlášky na termín  1. července 2015. Předpokládaný 

obsah vyhlášky je proto předkládán pouze ve formě tezí. 

Obsahovou náplní vyhlášky je provedení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3c zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), tj. stanoví  hodnocení erozního ohrožení půdy,  přípustnou míru erozního ohrožení 

a opatření ke snížení erozního ohrožení.   

V současné době je protierozní ochrana půdy nedostatečně právně upravena (viz stávající 

ustanovení § 3 zákona č. 334/1992 Sb.). V případě příjemců finanční podpory je řešena  

kontrolovatelným a definovaným způsobem, zejména formou povinného standardu GAEC 

(vyloučení pěstování širokořádkových plodin na svažité orné půdě) pro všechny příjemce 

jednotné platby na plochu (SAPS) a vybraných opatření  v ose II Programu rozvoje venkova. 

Realizace ostatních protierozních opatření (KPÚ, AEO) jsou závislá na finančních 

prostředcích, popř. dobrovolném vstupu do AEO apod. Nastavená kritéria pro splnění 

podmínek GAEC I a GAEC II jsou měkká a protierozní ochranu půdy řeší nedostatečně. 

Vyhláška se bude vztahovat obecně na vlastníky a uživatele zemědělské půdy (nejen příjemce 

finančních podpor).   

Za ohrožení půdy se považuje stav překročení přípustné míry erozního ohrožení půdy. 

Jakost vod – Zkouška inhibice růstu 

sladkovodních zelených řas. 

ČSN EN ISO 8692  

Soil quality – Determination of potential 

nitrification – Rapid test by ammonium 

oxidation 

ISO 15685 

Water quality – Guidance on statistical 

interpretation of ecotoxicity data  

(Jakost vod – Návod pro statistickou 

interpretaci ekotoxikologických údajů)  

ISO/TS 20281  
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Za poškození půdy erozí se považuje stav, kdy v důsledku překročení  přípustné míry 

erozního ohrožení došlo v časovém intervalu dvou zjišťování ke zhoršení sledovaných 

vlastností půdy - zmenšení mocnosti půdního profilu, změny jeho textury a struktury ztrátou 

jemných částic, vzniku brázd, výmolů nebo strží jako projevu zrychlené eroze. 

II. Teze 

1. Hodnocení eroze 

Orientační posouzení rizika ohrožení půd erozí lze provést na základě následujících informací 

o půdě a pozemcích: zařazení půdy do HPJ, sklonitost pozemku,  délka nepřerušeného svahu.   

Skupina půd ohrožených erozí 

Klimatický region 

(KR)* 

Hlavní půdní jednotka 

(HPJ)** 
Účelová charakteristika 

0–9 
08, 14, 15, 19, 24, 25, 

26, 43, 47, 48, 49 

půdy se sklonitostí 7°–12°, čtvrtá 

číslice kódu BPEJ je 4–5 

0–9 40, 41 
půdy se sklonitostí 12°–17°, čtvrtá 

číslice kódu BPEJ je 6–7 

0–9 40, 41 
půdy se sklonitostí > 17°, čtvrtá číslice 

kódu BPEJ je 8–9 

0–9 77, 78 
strže, půdy se sklonitostí > 25°, čtvrtá 

číslice kódu BPEJ je 8–9 

* 1. číslice pětimístného kódu BPEJ  ** 2. a 3. číslice pětimístného kódu BPEJ 

Orientační stupnice erozní ohroženosti půd (Mazín, 1994) 

Erozní ohroženost při zornění bez vegetačního krytu jako nejnepříznivější riziková situace a 

mikrorelief (svah, tvar svahu) na lokalitě (tab. č. 4) 

Stupeň ohroženosti Sklonitost svahu Délka nepřeruš. svahu 

Latentní až slabá 3° - 7°                 do 300 m 

7° - 12°              300 – 400 m 

Mírná 3°  – 5°                do 600 m 

5°  – 7°              200 – 500 m 

7°  – 10°                60 – 200 m 

10°  – 12°                30 – 80 m 
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12°  – 14°                 do 30 m 

Hranice zornění 

Střední 5°  – 7°                nad 500 m 

7 ° – 10°               200 – 600 m 

10°  – 12°                 80 – 250 m 

12°  – 14°            30/40 – 150 m 

14°  – 17°                 30 – 80 m 

17°  – 20°                 do 40 m 

Silná až extrémní 7°  – 12°              nad 400 m 

12°  – 17°              nad 250 m 

17°  – 25°                do 150 m 

Hranice zemědělské půdy 

Extrémní nad 25°                 do 30 m 

Výpočet ohroženosti zemědělské půdy vodní a větrnou erozí 

Ohroženost zemědělské půdy vodní a větrnou erozí se posuzuje podle vyčíslené průměrné 

dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené  v  t.ha-1.rok -1. Při vyčíslení ztráty se postupuje podle 

metod uvedených v normě ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy a podle 

aktuálních metodik zpracovaných na základě výsledků výzkumu (např. Ochrana zemědělské 

půdy před erozí, metodika VÚMOP, v.v.i. 2007). 

Základní metodou pro vyčíslení ohroženosti půdy vodní erozí, vycházející z kvantifikace 

faktorů ovlivňujících průměrnou roční ztrátu půdy, je universální rovnice Wischmeier-Smith 

(USLE): 

G = R . K . L . S . C . P 

kde je:   G    průměrná roční ztráta půdy (t.ha-1.rok -1)   

              R    faktor erozní účinnosti deště (MJ.ha-1.cm.h-1) 

              K    faktor náchylnosti půdy k erozi (-) 

              L    faktor délky svahu (-) 

              S    faktor sklonu svahu (-) 

              C    faktor ochranného vlivu vegetace (-) 

              P    faktor vlivu protierozních opatření (-) 
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Dosazením odpovídajících hodnot faktorů posuzovaného pozemku do univerzální rovnice se 

určí dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy vodní erozí (erozní ohroženost) při současném 

nebo navrhovaném způsobu využívání pozemku. Porovná se s přípustnou mírou erozního 

ohrožení.  

2. Přípustná míra erozního ohrožení 

Za přípustnou míru erozního ohrožení půdy se považují průměrné roční  ztráty půdy, které 

dlouhodobě neohrozí plnění produkčních a ekologických funkcí půdy a bude možno zajistit 

dostatečnou úroveň úrodnosti půdy.  

Přípustná  míra erozního ohrožení půdy vodní erozí 

Za přípustnou míru  erozního ohrožení se považují hodnoty pro půdy  

 

mělké   1 t.ha-1.rok-1  

středně hluboké a hluboké  4 t.ha-1.rok-1      kód BPEJ 0,1, 2, 3, 4, 7 

 

Pro kódy 8 a 9 je hloubku půdy nutné zjistit terénním průzkumem, přičemž půdy mělké mají 

hloubku do 30 cm, půdy středně hluboké 30 – 60 cm, půdy hluboké přes 60 cm. Hloubka 

půdy se zjišťuje terénním průzkumem v místech nejsvažitější části pozemku, orientačně lze 

hloubku půdy zjistit z 5. kódu BPEJ, sdruženého pro skeletovitost a hloubku půdy.   

Pokud vypočtená ztráta půdy překročí přípustnou míru erozního ohrožení, je potřeba uplatnit 

opatření k ochraně půdy před poškozováním erozí.   

3. Opatření ke snížení erozního ohrožení  

Opatření vydává příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhodnutím o 

opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 

písm. b).  Opatření ke snížení erozního ohrožení půdy jsou opatření agrotechnická, 

organizační a technická zaměřená na prevenci a omezení škod způsobených erozí, tj. škody na 

půdě v  důsledku ztráty půdy na pozemku, jejího transportu a uložení na jiných pozemcích 

nebo v hydrografické síti. Jedná se zejména o ochranné obdělávání půdy, uplatnění 

protierozních osevních postupů, uspořádání pozemků z hlediska velikosti, tvaru, delimitace 

druhů a pěstovaných kultur, organizace povrchového odtoku. V oblastech, kde se škody 

způsobené erozí opakují, je možné opatření k nápravě uložit formou programu protierozní 

ochrany půdy. V případě potřeby finančně náročnějšího řešení program stanoví postup řešení 

protierozní ochrany v etapách a krocích sledujících efektivnost, hospodárnost a účinnost 

navržených opatření.   

Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm není vhodné obhospodařovat jako ornou 

půdu.  Pokud průměrná vyčíslená ohroženost zemědělské půdy erozí (průměrná roční ztráta 
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půdy erozí) překročí stanovenou přípustnou míru erozního ohrožení,  je to důvod k uložení 

opatření k ochraně půdy před poškozováním erozí. Obdobným důvodem je situace, kdy eroze 

plošná na pozemku přešla po přívalové srážce nebo tání sněhu v erozi výmolnou. V těchto 

případech není potřeba dokládat výpočtem ztráty půdy erozí.  

Rizikové situace, degradační projevy a škody, vhodná nápravná opatření (Uhlířová, Mazín, 

2005): Tab. č.  

Riziková 

situace 

prostorově 

funkčního 

rozporu 

(nepřiměřený 

způsob 

využívání) 

Degradační 

projev 

Poškození půdy a škody 

na cizích pozemcích 

Nápravná opatření 

(alternativní návrhy) 

Velký blok 

orné půdy na 

dlouhém 

svahu 

(rovinaté 

nížiny a jejich 

okraje) 

Vodní a 

větrná eroze 

– odnos 

půdy 

Snížení produkční 

schopnosti půd 

v denundaci a převlhčení 

až zamokření v akumulaci 

1. Zatravnění (zalesnění) nejvyšších 

partií svahů,  

2. zatravněný zasakovací pás, minimálně 

15 m široký, ve směru vrstevnic, 

nejlépe s doprovodnou výsadbou 

dřevin,  

3. cesta napříč svahem, se svodným 

příkopem, nejlépe s doprovodnou 

zelení nebo zasakovacím pásem, 

4. mez s průlehem a doprovodnými 

dřevinami, 

5. zatravnění meziřadí vinic a sadů, 

6. větrolam, nejlépe v kombinaci 

s biokoridorem ÚSES nebo 

interakčním prvkem 

Odnos semen a poškození 

kulturního porostu 

Zanášení cest a příkopů, 

případně poškození tělesa 

komunikace  

Blok orné 

půdy ve 

svažitém 

členitém 

reliéfu 

(pahorkatiny) 

Vodní eroze 

– odnos 

půdy 

Vznik rýh a strží, plošná 

degradace půdy, vznik 

nánosových kuželů a 

fluvizemí 

1. Plošné zatravnění, 

2. zatravnění nebo zalesnění 

nejvýraznějších míst smytých půd, 

3. zatravnění drah soustředěného odtoku, 

4. zatravnění meziřadí vinic a sadů, 

5. zatravnění pásů podél malých vodních 

toků 

Odnos semen a poškození 

kulturního porostu 

Zanášení cest a příkopů, 

případně poškození tělesa 

komunikace  
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Zanášení a kontaminace 

koryt toků a nádrží 

Snížení 

retence 

území - 

povodně 

Povodňové škody na 

stavbách, komunikacích, 

vodních dílech 

1. Zatravnění a zalesnění, opatření 

protierozní ochrany (viz výše), 

2. výstavba poldrů, svodných prvků a  

ochranných hrází 

Zrychlená 

infiltrace – 

vyplavování 

látek 

Znečištění podzemních 

vod živinami a rizikovými 

látkami 

1. Zatravnění nebo zalesnění infiltračně 

rizikových oblastí 

Blok orné 

půdy v údolí a 

široké depresi 

nivních poloh 

průsak živin Přímá kontaminace 

povrchových a 

podzemních vod 

1. Zatravnění v inundačním území, 

2. zatravnění (v šíři min. 5m) podél 

břehů nebo výsadba dřevin 

v ochranných pásech podél toku (cca 

30 m šířky nebo méně u malých 

vodních toků), 

3. zatravnění celé nivy jako akumulační 

zóny nebo vnitřního pásma ochrany 

vodního zdroje, významného 

krajinného prvku, biokoridoru, 

interakčního prvku ÚSES, 

4. vodní nádrž s retenční a revitalizační 

funkcí, suchý poldr pro neřízené 

rozlivy, 

5. umělý mokřad 

Eroze v 

povodí 

Zanášení koryt toku a 

nádrží 

Snížená 

retence 

povodí 

Povodňové škody na 

samotném půdním profilu 

(odnos, nános) 

 

Zem. půda 

ležící ladem 

 

Ztráta 

úrodnosti 

 

Šíření plevelů, zabuřenění, 

nálet dřevin 

1. Pseudostepní lada a mokřady – 

ponechat přirozenou sukcesi,  

2. nálety dřevin dle zájmu o hospodaření 

rekultivovat nebo ponechat 

  

Program  opatření ke snížení erozního ohrožení půdy 

    V území, kde jsou projevy poškozování půdy erozí četnější a protierozní ochranu půdy 

bude potřeba řešit souborem nápravných opatření, je vhodné zpracovat program protierozních 

opatření. Ten na základě vyhodnocení ohroženosti zemědělské půdy erozí na jednotlivých 

půdních blocích navrhne vhodná opatření a postup jejich realizace tak, aby byla zajištěna 

jejich účinnost a efektivnost. Opatření k nápravě pak budou časově a věcně rozfázována do 

postupných kroků. 
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Opatření musí sledovat snížení ztráty půdy erozí na přípustnou míru, zastavit zvyšování 

skeletovitosti půdy, optimalizovat způsoby využití zemědělské půdy, podpořit její produkční a 

mimoprodukční funkce, asanovat degradovanou zemědělskou půdu. 

Program obsahuje návrh 

- organizačních opatření (ochranné zatravnění pozemků, ochranné zalesnění pozemků, 

výběr pěstovaných kultur podle náchylnosti k erozi, pásové střídání plodin, specielní 

agrotechnické postupy) 

- agrotechnických opatření (technologie ochranného zpracování půdy, technologie 

pěstování kultur s nedostatečnou pokryvností povrchu půdy) 

- technických opatření, překážek liniového charakteru, které přeruší délku svahu, omezí 

koncentraci povrchového odtoku a jeho škodlivé působení na odnos půdy (terénní 

urovnávky, vrstevnicové meze, příkopy, průlehy, zatravněné dráhy soustředěného 

odtoku, údolnice, ochranné hrázky, protierozní nádrže, terasy).  

Technická opatření se navrhují obvykle po vyčerpání možností řešení protierozní ochrany 

organizačními a agrotechnickými opatřeními, obvykle jako jejich doplnění. Pokud se 

potřeba protierozních opatření týká většího rozsahu zemědělských pozemků v jednom 

katastrálním území, je vhodné ochranu půdy řešit formou komplexních pozemkových 

úprav. 

Graficky se návrhy protierozních opatření zpracovávají do mapových podkladů v měřítku 

1 : 5000 nebo vyšší podrobnosti. 

Součástí programu je harmonogram provádění jednotlivých opatření.      

Kontrola účinnosti opatření ke snížení erozního ohrožení 

Účinnost uložených opatření se kontroluje novým vyčíslením ztráty půdy erozí. Do výpočtu 

se vloží nové vstupní údaje vycházející z  návrhu opatření. Je žádoucí, aby nepřerušená délka 

pozemku ve směru sklonu nepřevyšovala maximální přípustnou délku stanovenou na základě 

vypočtené přípustné ztráty půdy erozí. Pokud nejsou navržená opatření dostatečně účinná, je 

potřeba řešit protierozní ochranu půdy přerušením délky svahu. To se provede technickým 

prvkem odvádějícím povrchovou vodu, nebo vložením pozemku s kulturou chránící půdu tak, 

aby došlo k  zpomalení povrchového odtoku a jeho transformaci na odtok podzemní. 

IV. 

Teze vyhlášky  o předávání dat do evidence informací o kvalitě půdy, způsobu 

hodnocení informací a o správě evidence informací o kvalitě půdy 

Vyhláška upravuje nakládání s informacemi, pořízenými orgány státní správy 

v souvislosti s činnostmi prováděnými podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu a s činnostmi prováděnými podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Účelem 

je informace pořízené z veřejných prostředků, po jejich využití v řízení, pro které byly 

pořízeny, uložit tak, aby bylo možno v budoucnu je v případě potřeby vyhledat a využít 

znovu, obvykle pro porovnání vývoje kvality půdy a jejího ohrožení v čase. Jde o obdobu 

ukládání výsledků geologických průzkumů a geologických informací v Geofondu. 
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1. Pořizování informací o půdě 

Informace o půdě pořizují orgány státní správy při podezření na nepříznivé změny půdy 

při rozhodování o potřebě vydání opatření k nápravě. 

2. Obsah informací o půdě 

Obsahem informací o kvalitě půdy jsou údaje o  

     - rizikových prvcích a rizikových látkách v půdě  

     - fyzikálních a biologických vlastnostech půdy 

     - erozním ohrožení půdy. 

Ty doplňují 

      - identifikační údaje o pozemcích, kde byla informace pořízena, podle katastru 

        nemovitostí, obsahující katastrální území, číslo pozemkové parcely, druh pozemku, 

        způsob využití pozemku, stručný popis způsobu hospodaření, souřadnice odběrných 

        míst, případně fotodokumentaci 

      - údaje o způsobu odběru vzorků půdy a analytických metodách jejich hodnocení.  

Erozní ohrožení půdy se dokládá vyčíslením míry ohrožení s uvedením použitých vstupních 

údajů a  metody použité pro hodnocení.  

Součástí informací o kvalitě půdy jsou údaje získané z Monitoringu zemědělských půd ČR.  

3. Předávání informací o půdě a jejich evidence 

Informace o kvalitě půdy předávají orgány státní správy do evidence informací o kvalitě 

půdy, která je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství. Tam jsou zařazeny podle 

kódu katastrálního území, čísla pozemkové parcely, případně čísla půdního bloku.  

4. Využívání informací o půdě      

Informace o půdě využívají orgány státní správy k hodnocení kvality půd a jejího vývoje 

v čase, obvykle při podezření na nepříznivé změny půdy a rozhodování o opatřeních k 

nápravě. Informace o erozním ohrožení se pořizují obvykle v návaznosti na škody způsobené 

erozí půdy, případně pro ověření zařazení zemědělské půdy do kategorií - mírně erozně 

ohrožená (MEO), středně erozně ohrožená (SEO). 

5. Hodnocení kvality půd 

Pro globální hodnocení vývoje kvalitativních vlastností půd se využívá Monitoring 

zemědělských půd ČR zajišťovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským 
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ve čtyřletých cyklech. Údaje, vzhledem k malé hustotě pozorovací sítě, nepostačují pro 

aktuální potřeby ověřování kvalitativních vlastností půd. 

Při podezření na lokální nebo regionální nepříznivé změny půdy pořizují orgány státní správy 

informace, které s využitím normalizovaných a běžně užívaných metod určí aktuální stav 

půdy. Na základě porovnání výsledků s normativy, případně vyhodnocení rizik, rozhodnou    

o potřebě nápravných opatření. Opakovaně pořízená informace stejným postupem ze stejného 

místa slouží pro posouzení vývoje kvality a účinnosti provedených opatření k nápravě. 

Podrobnosti o způsobu předávání dat do evidence a o její správě budou dohodnuty 

s Ministerstvem zemědělství.    

V. 

Teze k vyhlášce podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb.  

(způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu 

stanoviska)   

I. Obsah vyhodnocení  

Vyhodnocení se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé 

plochy (lokality), na kterých se uvažuje s umístěním záměrů. Vyhodnocení obsahuje textovou 

a grafickou část.  

 Textová část vyhodnocení navrhovaného řešení návrhem regulačního plánu a územního 

plánu na zemědělský půdní fond obsahuje  

- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  

- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  

- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 

pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 

snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 

poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  

- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 

- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 

- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 

- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 

odňatých plochách pro těžbu,  

- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  

- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci, 

- kvalifikovaný odhad záboru podle jednotlivých typů záborů nebo způsobu využití 

plochy s vyčíslením výměry zemědělské půdy podle tříd ochrany;  
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- u koridoru liniových staveb (dále jen „koridor“) uvedení předpokládané šířkové 

kategorie pozemní komunikace nebo šířky drážního tělesa, 

- odůvodnění navrhovaného řešení ve srovnání s jiným možným řešením a 

- údaje o předpokládané mocnosti těžené suroviny a o následné rekultivaci. 

 

Textová část vyhodnocení navrhovaného řešení návrhem zásad územního rozvoje na 

zemědělský půdní fond obsahuje  

 

- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  

- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  

- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 

pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 

snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 

poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  

- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 

- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 

- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 

- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 

odňatých plochách pro těžbu,  

- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  

- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci,  

- kvalifikovaný odhad záboru podle jednotlivých typů záborů nebo způsobu využití 

plochy s vyčíslením výměry zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany,  

- u koridoru liniových staveb (dále jen „koridor“) uvedení předpokládané šířkové 

kategorie pozemní komunikace nebo šířky drážního tělesa, 

- odůvodnění navrhovaného řešení ve srovnání s jiným možným řešením a 

- údaje o předpokládané mocnosti těžené suroviny a o následné rekultivaci. 

 

Součástí textové části jsou tabulky č. l a 2 uvedené v příloze. Výše uvedené údaje, jsou-li 

obsahem tabulky, se samostatně neuvádějí. 

Grafická část obsahuje samostatný výkres dopadů navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond, ve kterém jsou zakresleny    

- zábory; u záboru pro umístění dopravní infrastruktury je zakreslena celá šířka koridoru 

a osa koridoru, 

- hranice chráněného ložiskového území, není-li v něm stanoven dobývací prostor, 

- hranice dobývacích prostoru a   

- hranice plochy pro těžbu.  

  

 Podkladem výkresu dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond jsou mapy 

v měřítku map použitých pro výkresy, které jsou součástí grafické části územně plánovací 

dokumentace. Použitá legenda ve výkresu dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond je shodná s legendou hlavního výkresu územně plánovací dokumentace.   
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Vyhodnocení u zásad územního rozvoje se vyčísluje pouze I. a II. třída ochrany.  

Výpočet záboru u koridoru se provede vynásobením délky osy koridoru s šířkou tělesa 

včetně započtení odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, které budou součástí 

tělesa.  

 U koridorů republikového a nadmístního významu navržených v zásadách územního 

rozvoje se kvalifikovaný odhad záboru zpřesní při zpracování návrhu územního plánu obce 

dotčené liniovou stavbou.  

 Zastavitelné plochy vymezené v návrhu územního plánu se vyhodnocují celé jako zábor, 

tj. například včetně doprovodné zeleně, nezastavěných částí stavebních pozemků. 

Pro vyhodnocení záboru pro plochy smíšené2) je rozhodující hlavní funkce navrhovaného 

využití plochy. 

Zábor se nevyhodnocuje pro 

- územní rezervy v návrhu územního plánu; rezervní plocha je předmětem 

vyhodnocení, je-li předmětem návrhu změny územního plánu její převod na 

zastavitelnou plochu, 

- chráněná ložisková území a dobývací prostory, jejichž využívání se v době 

platnosti navrhovaného územního plánu nepředpokládá. 

 

V případě přečíslování pozemků nebo změny značení ploch je součástí vyhodnocení 

srovnávací tabulka s uvedením výměr zemědělské půdy. 

II. Posuzování zásad územního rozvoje 

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje textovou část, grafickou část zásad 

územního rozvoje a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména s přihlédnutím na kvalitu zemědělské 

půdy podle tříd ochrany, přičemž vychází z údajů: 

- druh pozemku zemědělské půdy podle katastru nemovitostí,  

- výměru předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“),  

- údaje o kvalitě zemědělské půdy podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a tříd ochrany; u návrhu zásad územního rozvoje se tento údaj vyžaduje 

pouze u lokalizovaného záměru, 

- informace o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o opatřeních ke 

snížení erozního ohrožení, 

- uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových 

poměrů, erozního ohrožení a sítě zemědělských účelových komunikací, 

- vymezení dosavadního zastavěného území a zastavitelných ploch,  

- údaje o míře využití zastavitelných ploch, 

- údaje o nevyužitých plochách převzatých z platné územně plánovací dokumentace, 

- plochy nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby (§ 1 odst. 3 

zákona), 
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- hranice chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, včetně údajů o dočasně 

odňatých plochách pro těžbu,  

- hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území,  

- hranice zastavěného území a zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací 

dokumentaci. 

  

III. Obsah stanoviska k zásadám územního rozvoje 

 

Na základě posouzení podle bodu II orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 

stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí oblasti, plochy a koridory republikového a 

nadmístního významu, případně jejich části, které je možné pro územní rozvoj využít, a 

oblasti, plochy a koridory, případně jejich části, které nelze z důvodu ochrany zemědělského 

půdního fondu využít.  

 

U vymezených oblastí, ploch a koridorů podle odstavce 1 orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu vymezí rámcovou velikost plochy, která bude využitelná pro územní rozvoj, a 

to podle navrhovaného účelu využití.  

  

U koridorů orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvede jejich šíři. Není-li šíře 

koridoru v dokumentaci zásad územního rozvoje uvedena, orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu ve stanovisku uplatní požadavek na návrh technicky řešitelné varianty 

umístění koridorů.  

  

IV. Posuzování územního plánu   
 

Ve fázi návrhu zadání územního plánu orgán ochrany zemědělského půdního fondu  

posuzuje, zda návrh zadání odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu.   

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje textovou část, grafickou část 

návrhu územního plánu a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména zda navrhované řešení se co nejméně 

dotýká zemědělských pozemků s nejkvalitnější zemědělskou půdou, hydrologických poměrů, 

sítě zemědělských účelových komunikací, uspořádání zemědělského půdního fondu v území a 

nevýrobních funkcí zemědělské půdy jako složky životního prostředí. Podle těchto hledisek 

orgán ochrany zemědělského půdního posoudí a porovná jednotlivé varianty, jedná-li se o 

návrh zpracovaný ve variantách.       

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzuje návrh na vymezení zastavěného 

území, zda odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu. 

 

V. Obsah stanoviska k územnímu plánu 

 

Na základě posouzení podle bodu IV orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 

stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí plochy a koridory, které je možné pro územní 

rozvoj využít a plochy a koridory, které nelze z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 

využít, případně návrhy na úpravu návrhu územního plánu. Vymezení ploch a koridorů, 

případně jejich částí, obsahuje údaje umožňující identifikaci jednotlivých lokalit podle jejich 

velikosti, způsobu využití, a podíl zemědělské půdy náležející do tříd ochrany.  
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Návrh na vymezení zastavěného území orgán ochrany zemědělského půdního fondu buď 

potvrdí, nebo uvede požadavky na jeho úpravu.   

  

VI. Posuzování regulačního plánu  
 

Ve fázi návrhu zadání regulačního plánu orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

posuzuje, zda návrh zadání odpovídá zásadám ochrany zemědělského půdního fondu a zda se 

řešené plochy nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách.   

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí soulad návrhu regulačního plánu 

s podmínkami jeho zadání, dále posuzuje textovou část, grafickou část návrhu regulačního 

plánu a jejich odůvodnění z hlediska jejich souladu se zásadami ochrany zemědělského 

půdního fondu (§ 4 zákona), zejména zda navrhované řešení se co nejméně dotýká 

zemědělských pozemků s nejkvalitnější zemědělskou půdou, hydrologických poměrů, sítě 

zemědělských účelových komunikací, uspořádání zemědělského půdního fondu v území a 

nevýrobních funkcí zemědělské půdy jako složky životního prostředí.  

 

VII. Obsah stanoviska k regulačnímu plánu 

 

Na základě posouzení podle § 8 orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve 

stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona vymezí plochy a koridory, které je možné pro územní 

rozvoj využít a plochy a koridory, které nelze z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 

využít, případně návrhy na úpravu návrhu územního plánu. Vymezení ploch a koridorů, 

případně jejich částí, obsahuje údaje umožňující identifikaci jednotlivých lokalit podle jejich 

velikosti, způsobu využití, a podíl zemědělské půdy náležející do jednotlivých tříd ochrany.  
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Příloha   

Tabulka č. 1                

Kvalifikovaný odhad záboru u návrhu zásad územního rozvoje 

 

 

Záměr 

 

Typ (např. silnice I. třídy, 

železniční trať, el. vedení, 

plynovod) 

Koridor/ plocha 

celkem (ha) 

Redukovaná plocha pro 

odhad záboru (ha) 

Zábor ZPF 

celkem (ha) 

ZPF  

I. třída ochrany 

(ha) 

ZPF  

II.třída 

ochrany 

(ha) 

 

Silnice 

D Silnice      

       

       

 Silnice celkem            

Železnice 

D Železniční trať      

       

       

 Železnice celkem        

Vodní doprava 

D Nový plavební stupeň      

       

       

 Vodní doprava celkem       

TI – elektrická energie 

E Vedení       

       

       

 TI - elektrická energie celkem       

TI – plynovody 

P Vtl plynovod       

       

       

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PPD7XJQ)
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Záměr 

 

Typ (např. silnice I. třídy, 

železniční trať, el. vedení, 

plynovod) 

Koridor/ plocha 

celkem (ha) 

Redukovaná plocha pro 

odhad záboru (ha) 

Zábor ZPF 

celkem (ha) 

ZPF  

I. třída ochrany 

(ha) 

ZPF  

II.třída 

ochrany 

(ha) 

 TI – plynovody celkem       

TI – produktovody 

PR Produktovod       

      
   

  

       

 TI – produktovody celkem      

VS  – výroba a skladování 

VS Plocha výroby a skladování      

       

       

 
VS – výroba a skladování 

celkem 
     

Těžba 

 Těžba      

       

       

 Těžba celkem      

       

 

 

Tabulka č. 2 

 Kvalifikovaný odhad záboru u návrhu územního plánu 

Katastrální území *)……….                                                Název obce (části obce)*)……… 

Číslo Způsob Celko Zábor podle druhu pozemku (ha) Zábor podle tříd ochrany Investice do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PPD7XJQ)
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lokality využití 

plochy 
vý 

zábor  
půdy 

   Orná 

půda 

Chme

lnice 

Vinice Zahrady Ovoc

né 

sady 

Trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V.  

Plochy bydlení 
          

          

          

Plochy bydlení 

celkem 
        

Plochy občanského vybavení 
          

          

          

Plochy občanského 

vybavení celkem 
        

Plochy smíšené  obytné 
          

          

          

Plochy smíšené  

obytné celkem 
        

Plochy dopravní infrastruktury 
          

          

          

Plochy dopravní 

infrastruktury 

celkem 

        

Plochy výroby a skladování 
          

          

          

Plochy výroby a 

skladování celkem 
        

          

          

          

Plochy smíšené výrobní 
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Plochy smíšené 

výrobní celkem 
        

Plochy vodní a vodohospodářské 
          

          

          

Plochy vodní a 

vodohospodářské 

celkem 

        

Plochy těžby nerostů 
          

          

          

Plochy těžby 

nerostů celkem 

        

Plochy specifické 
          

          

          

Plochy specifické 

celkem 

        

*) 1.2 Je-li to pro přehlednost vyhodnocení vhodné, kvalifikovaný odhad záboru se předkládá v tabulkách podle jednotlivých katastrálních území, obcí či 

jejich částí.   
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