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Součet 
ploch,  
kde došlo 
k porušení, 
nepřesáhl 
1ha 

Součet 
ploch,  
kde došlo 
k porušení,  
je 1-2ha 

Součet 
ploch,  
kde došlo 
k porušení,  
je nad 2ha 

Pro SEO: 
Na silně erozně 
ohrožené ploše byla 
pěstována řepka 
olejná nebo obilniny 
bez použití OPT, 
případně obilniny  
bez podsevu 
jetelovin 
 
Pro MEO - SPT P: 
Přerušovací pás 
osetý jinou než 
širokořádkovou 
plodinou nemá šířku 
alespoň 12 m a/nebo 
neprotl max. 10 % OL 
zasahujících  
do plochy MEO a 
toto porušení 
nespadá  
do kategorie  
střední závažnosti. 
 
Pro MEO - SPT Z: 
Zasakovací pás osetý 
jinou než 
širokořádkovou 
plodinou nemá šířku 
alespoň 12 m a/nebo 
neprotl max. 10 % OL 
zasahujících  
do plochy MEO a 
toto porušení 
nespadá  
do kategorie  
střední závažnosti. 
 
Pro MEO - SPT S: 
 Souvrať osetá jinou 
než širokořádkovou 
plodinou nemá šířku 
alespoň 12 m a/nebo 
neprotla max. 10 % 
OL zasahujících  
do plochy MEO a 
toto porušení 
nespadá  
do kategorie  
střední závažnosti. 
 
Pro MEO - SPT V: 
Odchylka směru 
řádků porostu  
od vrstevnice  
překročila 30°  
a je do 40° a toto 
porušení nespadá  
do kategorie  
střední závažnosti. 

Pro SEO: 
Na silně erozně 
ohrožené ploše byly 
pěstovány 
širokořádkové plodiny 
OPT. 
 
Pro MEO - SPT P: 
Přerušovací pás 
neprotl více než 10 % 
OL zasahujících  
do plochy MEO a/nebo 
byla překročena 
maximální 
nepřerušená délka OL 
podle průměrné 
sklonitosti PB a/nebo 
v případech,  
ve kterých šířka plochy 
MEO, popřípadě 
souvislé plochy plodiny 
zasahující do plochy 
MEO, je užší než 
stanovená vzdálenost 
mezi pásy, nebyl 
založen minimálně 
jeden přerušovací pás. 
 
Pro MEO - SPT Z: 
Zasakovací pás 
neprotl více než 10 % 
OL zasahujících  
do plochy MEO a/nebo 
byla překročena 
maximální 
nepřerušená délka OL 
podle průměrné 
sklonitosti PB většího 
než 35 ha. 
 
Pro MEO - SPT S: 
Souvrať neprotla více 
než 10 % OL 
zasahujících  
do plochy MEO a/nebo 
byla překročena 
maximální 
nepřerušená délka OL 
podle průměrné 
sklonitosti PB většího 
než 35 ha. 
 
Pro MEO - SPT V: 
Odchylka směru řádků 
porostu od vrstevnice  
je 40° - 50° a/nebo 
maximální 
nepřerušená délka OL 
označené značkou byla 
překročena. 
 

Pro SEO: 
Na silně erozně 
ohrožené ploše byly 
pěstovány 
širokořádkové 
plodiny  
bez použití OPT. 
 
Pro MEO - SPT P: 
PT nebyla 
realizována. 
 
Pro MEO - SPT Z: 
PT nebyla 
realizována. 
 
Pro MEO - SPT S: 
PT nebyla 
realizována. 
 
Pro MEO - SPT V: 
Odchylka směru 
řádků porostu  
od vrstevnice  
je nad 50°. 
 
Pro MEO- SPT K: 
PT nebyla 
realizována. 
 
Pro MEO - OPT: 
PT nebyla 
realizována. 
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SPT = specifická půdoochranná technologie; P = přerušovací pásy; Z = zasakovací pásy; S = osetí souvratí; V = setí/sázení po 

vrstevnici;  

K = odkameňování; OPT = obecná půdoochranná technologie (kontrolováno je % pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky). 


