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1.  Agroenvironmentálně-klimatická 
opatření

Úvod
Tato brožura je určena všem zemědělcům, 
kteří se chtějí něco dozvědět o dotacích tro-
chu jinou formou. Klade si za cíl srozumi-
telně vysvětlit dotační opatření označovaná 
jako agroenvironmentálně-klimatická opat-
ření (dále jen „AEKO“). Jedná se o poměrně 
rozsáhlý komplex různě zaměřených po-
dopatření, jejichž podmínky jsou navrženy 
tak, aby motivovaly zemědělce k  ochraně 
a zlepšení životního prostředí na zeměděl-
ské půdě. V  AEKO se poskytují platby ze-
mědělcům výměnou za službu společnosti. 
Ta spočívá v  provádění podmínek AEKO, 
které jdou vždy nad rámec běžné zeměděl-
ské praxe. Svým nastavením AEKO chrání 
a zlepšují všechny složky životního prostře-
dí, krajinu a  její vlastnosti, přírodní zdroje 
a půdu a biologickou rozmanitost.

Aby byl dopad AEKO skutečně významný, 
je vstup do opatření podmíněn uzavřením 
pětiletého závazku hospodaření v  soula-
du s  danými podmínkami. Jedná se tedy 
o dlouhodobější kontrakt se státem, na je-
hož základě jsou zemědělci vypláceny 
dodatečné náklady a  ztráta příjmu (např. 
z důvodu snížené produkce), které vznikají 
jako důsledek plnění podmínek. AEKO jsou 
spolufinancované Evropskou Unií z  Evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj ven-
kova a Ministerstvem zemědělství z národ-
ních zdrojů. 

Podpora AEKO (dříve označované jen zkrat-
kou AEO – agroenvironmentální opatření) 
byla v ČR zavedena od roku 2004. Nejprve 
v  rámci Horizontálního programu rozvoje 
venkova v  letech 2004–2006 se závazky 
dobíhajícími až do roku 2010 a poté v rám-
ci Programu rozvoje venkova 2007–2013. 
Poslední závazky byly v předcházejícím pro-
gramovém období přijímány v  roce 2013 
(pouze zatravňování orné půdy), což zna-
mená, že v  letech 2015 až 2017 se bude 
u  některých z  Vás odehrávat souběh sta-
rých a nových závazků.

AEKO zahrnují v  programovém období 
2014–2020 osm podopatření (viz pře-
hled níže). Některá podopatření se dále 
člení na tituly. Podopatření jsou zaměřena 
na  různé zemědělské kultury a  způsoby 
hospodaření. Obecně by se ale dalo říci, že 
každé podopatření sleduje alespoň jeden 
ze dvou hlavních cílů, a  to snižování envi-
ronmentálních rizik spojených s moderním 
zemědělstvím na jedné straně a zachování 
přírody a obdělávané krajiny na straně dru-
hé. Jak jsou tyto dva cíle zastoupeny v opat-
ření, závisí na  dotyčné oblasti, kam jsou 
směřovány. Například v oblasti s intenzivní 
zemědělskou výrobou se opatření často 
zaměřují na  snižování environmentálních 
rizik (např. zatravnění drah soustředěného 
odtoku snižující riziko eroze), ale mohou 
být také určená k  ochraně přírody (např. 
zatravnění druhově bohatou směsí podpo-
rující biodiverzitu). 



32 ZAtrAvňování drAh soustředěného odtokuInformační materiál pro zemědělce

Přehled podopatření AEKO

Základní principy AEKO
Již bylo řečeno, že uzavíraný závazek je pě-
tiletý. Do závazku vstupujete buď se všemi 
díly půdních bloků dané kultury (celofarem-
ní podopatření integrovaná produkce ovo-
ce a révy vinné) nebo jen s vybranými díly 
půdních bloků (ostatní podopatření). Pod-
statné je si před vstupem uvědomit, zda díl 
půdního bloku, se kterým do  podopatření 
vstupujete, budete užívat a mít tedy evido-
vaný na sebe v LPIS minimálně do konce 
závazku. AEKO sice nabízejí možnost par-
donovaného snížení výměry v závazku, ale 
využití této možnosti je limitované. 

Rovněž bylo v úvodu naznačeno, že v AEKO 
je hrazena pouze taková činnost, která jde 
nad rámec běžné zemědělské praxe. Běž-

nou zemědělskou praxi v AEKO ohraničují 
a definují základní závazné předpisy na ná-
rodní a  evropské úrovni. Předně se jedná 
o  podmínky Cross Compliance, kterým se 
věnuje samostatně vydaná publikace. Dále 
sem patří také minimální požadavky na po-
užití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, 
které jsou popsány níže. U  některých po-
dopatření se právě v důsledku běžné zave-
dené praxe stanovená dotace snižuje. Jde 
konkrétně o tato snížení:
• snížení dotace o  86 EUR/ha na  dílech 

půdních bloků zařazených v podopatření 
ošetřování travních porostů1, podopatře-
ní zatravňování orné půdy a podopatření 
zatravňování drah soustředěného odto-
ku, které se nacházejí v I. zónách zvláš-
tě chráněných území. Zákon o  ochraně 
přírody a  krajiny2 zakazuje v  I.  zónách 
hnojit. Protože je v podopatření hrazena 
újma vznikající na výnosu píce zákazem 
hnojení, nelze ji logicky v I. zónách hradit, 
neboť zákaz hnojení je zde již stanoven 
na  základě obecně platného právního 
předpisu. Nejde zde tedy o újmu vznika-
jící na  základě podmínky jdoucí nad rá-
mec běžné praxe. 

• snížení dotace o  86 EUR/ha na  dílech 
půdních bloků zařazených v  podopatření 
ošetřování travních porostů1, podopatře-
ní zatravňování orné půdy a  podopatření 
zatravňování drah soustředěného odtoku, 
které se nacházejí ve  zranitelných oblas-
tech dusičnany na  zamokřených trvalých 
travních porostech (hlavní půdní jednotka 

1 Dotace se nesnižuje u  titulů obecná péče 
o extenzivní louky a pastviny, trvale podmáče-
né a  rašelinné louky a suché stepní trávníky 
a  vřesoviště. U  těchto titulů není v  kalkulaci 
dotace zapracována újma za nehnojení.

2 Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

65–76), jež nebyly meliorovány. Nařízení 
vlády stanovující podmínky pro hospodaře-
ní ve zranitelných oblastech dusičnany3 za-
kazuje na těchto travních porostech hnojit 
a nelze tedy tuto újmu hradit v AEKO.

V  LPIS lze u  každého dílu půdního bloku 
na záložce „Podrobné – AEO info – Ostatní 
údaje AEO“ zjistit, zda se na díl půdního blo-
ku vztahuje výše uvedené snížení dotace.

Existuje základní princip, podporující pravi-
dla pro veřejné výdaje v  Evropské Unii, že 
žádné náklady na  stejnou činnost nesmí 
být financovány z veřejných zdrojů dvakrát. 
Toto pravidlo se označuje jako pravidlo 
dvojího financování. Ministerstvo zeměděl-

3 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., v e znění poz-
dějších předpisů.

ství v rámci schvalování podpory AEKO pro 
roky 2015–2020 identifikovalo několik rizik 
dvojího financování. Zásadní je uplatnění 
tohoto pravidla pro ekologicky hospodařící 
zemědělce, kterým se nově krátí některé 
dotace v  podopatření ošetřování travních 
porostů. Toto snížení dotace v  ošetřování 
travních porostů se neprovede na  dílech 
půdních bloků, na kterých bylo strženo 86 
EUR za  zákaz hnojení v  1. zónách zvláště 
chráněných území nebo ve zranitelných ob-
lastech dusičnany.   V  případě podopatření 
zatravňování orné půdy nebo zatravňování 
drah soustředěného odtoku se ekologickým 
zemědělcům na  zatravňovaný díl půdního 
bloku neposkytne dotace v ekologii. Stejné 
omezení platí ještě u  kombinace podpory 
ekologického zemědělství a podopatření bi-
opásy a ochrany čejky chocholaté. 

Integrovaná produkce ovoce

Integrovaná produkce révy vinné

Ošetřování travních porostů

Zatravňování orné půdy

Biopásy

Ochrana čejky chocholaté

Zatravnění drah soustředěného 
odtoku 

Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku
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Složitým problémem je vzájemná kombi-
novatelnost různých dotačních zdrojů. 
Obecně lze říci, že neplatí žádné omezení, 
které by bránilo kombinaci dotací na  dílu 
půdního bloku v  rámci přímých plateb 
(SAPS, ozelenění, podpory produkce) 
a  AEKO. Rovněž některé plošné podpory 
z  Programu rozvoje venkova (LFA, Natura 
2000 na  zemědělské půdě) jsou s  AEKO 
kombinovatelné zcela bez omezení. Kom-
binovatelnost AEKO s opatřením ekologic-
ké zemědělství je možná, s  výjimkou dílů 
půdních bloků zařazených v  podopatření 
integrovaná produkce. Jak je již ale výše vy-
světleno při kombinaci opatření ekologické 
zemědělství s AEKO se některé platby sni-
žují z  důvodu zabránění dvojímu financo-
vání. Kombinovatelnost podopatření AEKO 
na jednom dílu půdního bloku mezi sebou 
vzájemně je vyloučena povahou závazků 

AEKO. Kombinovatelnost AEKO a  dotač-
ních zdrojů poskytovaných Ministerstvem 
životního prostředí je možná pouze pokud 
je hrazena jiná činnost, náklad nebo újma. 

Minimální požadavky pro použití 
hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin
Požadavky běžné praxe jsou, mimo jiné, 
vyjádřeny také zavedením podmínek mini-
málních požadavků pro použití hnojiv a pří-
pravků na ochranu rostlin. Za plnění těchto 
podmínek, přestože znamenají omezení 
hospodaření, se neplatí, neboť jsou považo-
vány za součást běžné zemědělské praxe. 

Minimální požadavky pro použití hnojiv musí 
obsahovat kodex správné zemědělské pra-
xe zavedený v souladu s nitrátovou směrni-
cí. Podstatné je to, že tyto vybrané podmínky 

platí i pro zemědělské podniky nacházející 
se mimo zranitelné oblasti dusičnany. 

Minimální požadavky pro použití přípravků 
na ochranu rostlin musí obsahovat obecné 
zásady integrované ochrany rostlin, poža-
davky stanovující povinnost mít oprávnění 
na  používání přípravků a  splnění závazku 
ohledně školení, požadavky na  bezpečné 
skladování, kontrolu aplikačního zařízení 
a pravidla pro použití pesticidů v blízkosti 
vody a jiných citlivých lokalit. Všechny poža-
davky jsou stanoveny na základě platných 
národních právních předpisů.

Některé výše vyjmenované oblasti minimál-
ních požadavků jsou již zavedené v Cross 
Compliance. Podmínky Cross Compliance 
musí plnit každý zemědělec požadující plat-
bu v AEKO. Nejde tedy o to, že by některé 
oblasti nebyly pokryté. Prostě jen nejsou 
podmínky duplikovány. Tyto podmínky jsou 
v následujícím textu kurzivou. 

Všichni žadatelé o podporu v  rámci AEKO 
jsou povinni dodržet minimální požadavky 
pro použití hnojiv:
• vést a nejméně 10 let uchovávat eviden-

ci o druhu, množství a době použití hnoji-
vých látek – evidenci hnojení,

• dodržovat období zákazu použití dusíka-
tých hnojivých látek,

• dodržovat zákaz pěstování erozně ne-
bezpečných plodin (kukuřice, sója, bram-
bory, řepa, bob setý, slunečnice, čirok) 
na  zemědělských pozemcích se skloni-
tostí převyšující 7°, jejichž jakákoli část 
se nachází ve  vzdálenosti menší než 
25 m od útvaru povrchových vod,

• dodržovat na  zemědělských pozemcích 
zákaz použití dusíkatých hnojivých látek 
v případě nepříznivých půdních podmínek,

• zajistit při použití dusíkatých hnojivých 
látek rovnoměrnou aplikaci po pozemku,

• dodržovat zákaz použití dusíkatých hno-
jivých látek na orné půdě se sklonitostí 
převyšující 10° a na travních porostech 
se sklonitostí převyšující 12°;  výjimkou 
je přívod dusíku výkaly a močí pasených 
zvířat a tuhá statková hnojiva a tuhá or-
ganická hnojiva, která musí být v přípa-
dě orné půdy bez porostu do  24 hodin 
zapravena do půdy; podmínka zapravení 
do půdy se nevztahuje na plochy pone-
chaných skliditelných rostlinných zbytků,

• dodržovat v blízkosti útvarů povrchových 
vod ochranné nehnojené pásy v  šířce 
min. 3 m od břehové čáry.

Všichni žadatelé o podporu v rámci AEKO 
jsou povinni dodržet minimální poža-
davky pro použití přípravků na  ochranu 
rostlin a dalších prostředků na ochranu 
rostlin:
• vést a nejméně 10 let uchovávat evidenci 

o používání přípravku na ochranu rostlin, 
• zabezpečit nakládání s přípravky na ochra-

nu rostlin odborně způsobilou osobou,
• podrobit kontrolnímu testování profe-

sionální zařízení pro aplikaci přípravků 
na  ochranu rostlin používané v  rámci 
podnikání,

• uchovávat přípravky na  ochranu rostlin 
v originálních obalech podle jejich druhů 
a odděleně od jiných výrobků a přípravků 
určených k likvidaci jako odpad a mimo 
dosah látek, které by mohly ovlivnit vlast-
nosti skladovaných přípravků,

• postupovat při aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin v  souladu s  pokyny na 
ochranu vod a  dodržovat omezení pro 
použití přípravků na  ochranu rostlin 
v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod 
nebo vodárenských nádrží.
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vydaných variabilních nákladů na  vysetí 
travního porostu také ztrátu příjmu z pro-
dukce na  orné půdě. Jednorázové doda-
tečné náklady na  výsev travního porostu 
jsou přepočteny na  rok trvání závazku. 
V  případě zakládání travního porostu se 
očekávají dodatečné náklady na  mecha-
nizaci v  důsledku nepravidelného tvaru 
a  velikosti zatravňované plochy a  v  dů-
sledku rozdílnosti prací spojených s hlavní 
plodinou na daném pozemku a zatravně-
nou plochou

Využití LPIS
Kontrolu toho, zda je díl půdního bloku 
vhodný k  zatravnění s  dotační podporou 
v  podopatření zatravňování drah soustře-
děného odtoku můžete provést jednoduše 
v LPIS. 

1. V  LPIS je přehledu dílů půdních bloků 
vhodných k  zatravnění věnován tisk 
č. 3 (Agroenvironmentální údaje PRV 
2015–2020 k  datu). Pokud je díl půd-
ního bloku vhodný k zatravnění s dotací, 
najdete ve sloupci „vhodný k zatravnění 
DSO“ slovo „ANO“. 

2. Informaci o  vhodnosti k  zatravnění lze 
rovněž najít na  konkrétním dílu půdní-
ho bloku na záložce „Podrobné“ v čás-
ti „AEO info – Vhodnost k  zatravnění 
2015–2020“ v  řádku „Vhodnost k  za-
travnění DSO“. Rovněž zde lze zobrazit 
zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti 
k zatravnění. 

3. Vhodnost k zatravnění lze graficky zná-
zornit v mapě zapnutím žárovky v části 
„Dotace-Vhodnost k zatr. DSO“.

2.  Zatravňování drah 
soustředěného odtoku

 Úvod 
Podpora zatravňování drah soustředěného 
odtoku navazuje na podporu v podopatření 
zatravňování orné půdy. Podopatření se za-
měřujena extrémní projev eroze ve  formě 
erozních rýh, kterými je splachována orni-
ce z  pozemků, tzv. dráhy soustředěného 
odtoku. Zatravňování drah soustředěného 
odtoku nabízí řešení tohoto problému v po-
době převodu orné půdy na  travní porost. 
Toto podopatření by mělo snížit erozi půd 
a kontaminaci vodních toků.

Proč vstoupit 
V dnešní zemědělské krajině se často se-
tkáme s  problémem eroze, který je asi 
nejvíce zřetelný v místech drah soustředě-
ného odtoku vody z  pozemku. Toto podo-
patření má řešit ochranu půdy před smy-
vem zatravněním dráhy soustředěného 
odtoku v dostatečné šíři nebo celého dílu 
půdního bloku speciální směsí trav s vyšší 
odolností proti odtoku vody, zvláště v prů-
běhu přívalových dešťů. Předpokladem pro 
vstup do  podopatření je vymezená dráha 
soustředěného odtoku v LPIS.

Vstupní podmínky
Podpora se poskytuje na  díl půdního blo-
ku s kulturou orná půda (standardní orná 
půda – označení v  LPIS je R), na  kterém 
je v  LPIS vymezena dráha soustředěného 
odtoku.

Zatravňovaný díl půdního bloku nesmí mít 
v LPIS v období od 20. 4. 2004 evidovanou 
kulturu travní porost.

Minimální výměra vstupu je 0,5 ha orné 
půdy. Tato výměra je součtová, tj. zatravňo-
vané díly půdních bloků mohou být i menší.

Roční výše podpory je 560 EUR/ha za-
travněné plochy. Pokud o podporu na za-
travnění žádá ekologický zemědělec, 
pak již zatravněný díl půdního bloku není 
podpořen dotací v  rámci ekologického 
zemědělství. 

Pokud hospodaříte v 1. zóně zvláště chrá-
něných území nebo na  zemědělských po-
zemcích se zamokřenými půdami vymeze-
nými hlavními půdními jednotkami 65 až 
76, pokud nebyly meliorovány odvodněním, 
pak se dotace snižuje o 86 EUR/ha. Ztráta 
v 1. zóně zvláště chráněných území může 
být kompenzována dotací poskytovanou 
v  rámci dotačního opatření Natura 2000 
na zemědělské půdě.

Přepočet na Kč se provádí podle směnné-
ho kurzu uveřejněného v posledním Úřed-
ním věstníku EU vydaném v  kalendářním 
roce, který předchází roku, za který se do-
tace poskytuje.

Co je cílem podpory
Cílem podopatření je zpomalit povrchový 
odtok vody z orné půdy, což povede ke sní-
žení rizika eroze půdy a  smyvům ornice 
do povrchových vod.

Zatravnění drah soustředěného odtoku 
znamená pro zemědělce vedle dodatečně 
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Podmínky minimální 
zemědělské činnosti
Všichni zemědělci žádající o některou z do-
tací na plochu, tedy i ti kteří žádají o podpo-
ru v AEKO, jsou povinni plnit podmínky mi-
nimální zemědělské činnosti. Bez splnění 
těchto podmínek je pozemek vyhodnocen 
jako nezpůsobilý a  nemůže na  něho být 
vyplacena dotace. Podmínky minimální čin-
nosti byly od roku 2016 upraveny. Úprava 
se nejvíce dotýká hospodaření na travních 
porostech a  travních porostech na  orné 
půdě (G) a  tedy i  žadatelů v  AEKO, žáda-
jících o  dotaci v  podopatření ošetřování 
travních porostů, zatravňování orné půdy 
a  zatravňování drah soustředěného od-
toku. Nově žadatelé o  dotaci pro splnění 
podmínky minimální zemědělské činnosti 
na  trvalých travních porostech a  travních 
porostech musí do 31. července zajistit aby 
byl pozemek zemědělsky obhospodařován, 

tj. aby byla provedena seč s  odklizením 
pokosené hmoty nebo pastva a  likvidace 
nedopasků. V případě zatravněných ploch 
zařazených do AEKO jsou nedopasky likvi-
dovány v termínu dle AEKO.

Podmínky podopatření
• Do  31.  5. založit travní porost sta-

novenou směsí čistosevem nebo 
do podsevu. 

 °Zatravnit je možné celý díl půdního 
bloku nebo jeho část, na  kterém se 
nachází dráha soustředěného odtoku. 

 °Pokud zakládáte směs do  podsevu, 
není stanoven termín pro sklizeň krycí 
plodiny.

 °Složení osevní směsi není možné nijak 
měnit ani doplňovat.

Stručný přehled podmínek podopatření

Do 31. 5. založit 
travní porost 

stranovenou směsí 
čistosevem nebo 

do podsevu.

Založený travní 
porost v prvním 

roce ošetřit 
minimálně 

dvěma sečemi 
s odklizem biomasy 

v termínech do 
31. 7. a do 31. 10. 
Od druhého roku 

pást nebo sekat ve 
stejných termínech.

Do 30 dnů  
od založení porostu 

provést změnu 
kultury v LPIS.

V případě pastvy 
likvidovat 

nedopasky  
do 30 dnů  

od skončení pastvy.

Doklady prokazující 
množství a kvalitu 
osiva uchovávat  
po dobu 10 let.

Hnojení provádět 
pouze před 

založením travního 
porostu a herbicidy 

používat jen 
v prvních dvou 
letech a pouze 

bodově.

Po dobu závazku 
neprovádět rozorání 

nebo obnovu 
travního porostu. 
Přísev provádět 

pouze směsí 
stejného složení.
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vyhnojit. Limit hnojení není nijak ome-
zen. Při hnojení ale pochopitelně při-
hlédněte ke složení směsi osiv, kterou 
budete vysévat 

 °V  prvních dvou letech by mohlo být 
problémem zaplevelení porostu, proto 
je povoleno bodové použití herbicidů. 

• Založený travní porost v  prvním roce 
ošetřit minimálně dvěma sečemi s od-
klizem biomasy v  termínech do  31.  7. 
a do 31. 10. Od druhého roku pást nebo 
sekat ve stejných termínech. 

 °V  roce založení porostu není povole-
na pastva zvířat. To zajišťuje možnost 
stabilizace porostu. Povinné jsou mini-
málně dvě seče s  odklizem biomasy, 
což by mělo zajistit i  potřebnou regu-
laci plevelů.

 °Od druhého roku závazku lze travní po-
rost udržovat buď sečí, nebo pastvou, 
a to v termínech do 31. 7. a do 31. 10. 
Pastvu i seč lze volně kombinovat.

 °Provedením první seče nebo pastvy 
do 31. 7. jsou plněny podmínky mini-
mální zemědělské činnosti na  trav-
ních porostech (G). Případné nespl-
nění podmínky tak bude mít dopad 
i na ostatní dotace na plochu.

• V případě pastvy likvidovat nedopasky 
do 30 dnů od skončení pastvy.

 °Povinnost likvidace nedopasků souvisí 
s  ochranou před zaplevelením poros-
tu. Pasete-li zvířata celoročně, je vhod-
né nedopasky likvidovat průběžně tak, 
aby nedošlo k vysemenění plevelných 

druhů. Podmínka stanovuje likvidaci 
nejdéle do 31. 12.

 °Z povinnosti likvidovat nedopasky jsou 
vyjmuté plochy s  průměrnou skloni-
tostí nad 10°. K  nápočtu sklonitosti 
na části dílu půdního bloku lze využít 
zákres plochy v LPIS.

• Po  dobu závazku neprovádět rozorání 
nebo obnovu travního porostu. Přísev 
provádět pouze směsí stejného složení.

 °Je v celku logické, že na čerstvě zalo-
ženém travním porostu je zakázaná 
obnova travního porostu. Problémy 
mohou nastat v případě poškození po-
rostu divokou zvěří. Podle rozsahu lze 
ale v takovém případě uvažovat o na-
hlášení zásahu vyšší moci.

 °Rozorání travního porostu v  průbě-
hu závazku není možné, a  pokud by 
k  němu došlo, bude hodnoceno jako 
porušení podmínky závazku.

 °Pokud dojde k situaci, že je nutné po-
rost přisévat, pak platí, že je nutné po-
užít směs stejného složení.

• Doklady o  množství a  kvalitě osiva 
uchovávat nejméně po dobu 10 let.

 °Dokázat splnění podmínky složení 
nadstandardních osevních směsí 
nebo požadované kvality osiva lze jen 
předložením dokladů k osivu.

 °Doklady mohou být uznávací listy mí-
chací protokol a  další dokumenty, ze 
kterých lze zjistit kvalitu osiva a  jeho 
množství.

• Do 30 dnů od založení porostu provést 
změnu kultury v LPIS.

 °Po založení porostu máte podle záko-
na o  zemědělství 30 dní na  ohlášení 
změny kultury. Nabízejí se dvě mož-
nosti, a  to změnit kulturu standardní 
orná půda (v LPIS označeno R) na kul-
turu travní porost na orné půdě (v LPIS 
označeno G), nebo na  kulturu trvalý 
travní porost (v LPIS označeno T).

 °Změníte-li kulturu R na kulturu G, pak 
si tím ponecháváte možnost po skon-
čení závazku po určitou dobu rozorat, 
neboť kulturu G lze bez omezení pře-
vést zpět do kultury R. Je však potře-
ba počítat s tím, že kultura G vstupuje 
do  základny pro výpočet podmínek 

ozelenění. Pokud si tedy zatravněním 
chcete pomoci ke snížení výměry orné 
půdy z těchto důvodů, převeďte kultu-
ru R na kulturu T. Po pěti letech bude 
u kultury G zahájeno řízení o převede-
ní na kulturu T.

 °Hospodaříte-li v  oblastech s  vyšší 
ochranou, je vhodné případné rozorá-
ní zatravněné plochy po  skončení zá-
vazku zkonzultovat s orgánem ochrany 
přírody. 

• Hnojení provádět pouze před založením 
travního porostu a herbicidy používat jen 
v prvních dvou letech a pouze bodově.

 °Oproti minulému období je možné 
půdní blok před založením porostu 
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Nejčastější chyby 
Podopatření zatravňování drah soustře-
děného odtoku je novým podopatřením, 
dají se však u  něho očekávat stejné chy-
by, jako v  podopatření zatravňování orné 
půdy. Častou chybou bývá opomenutí ža-
datelů změnit v souladu se zákonem o ze-
mědělství zemědělskou kulturu z  kultury 
standartní orná půda (R) na kulturu travní 
porost na orné půdě (G) nebo trvalý travní 
porost (T).

Co mohu udělat navíc?
Pro správnou protierozní funkci zatravnění 
drah soustředěného odtoku je velmi důle-
žitá výška travního porostu. Vzrostlý travní 
porost při přívalovém dešti polehne a voda 
po  něm odtéká rychleji než po  nezatrav-
něné ploše. Aby byla dosažena protierozní 
funkce, musí být travní porost udržován 
nízký. Z  tohoto důvodu je nutné kosení 
travního porostu na  těchto zatravněných 
plochách přizpůsobit nejen termínům sta-
noveným pro povinnou údržbu, ale také 
skutečným stavem porostu a v případě po-
třeby porost pokosit více než dvakrát. 
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