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Úvod do problematiky 
 

Motto: 

krajina jako skýva chleba 

žebráky za tmy ještě ptaná 

krajina dávno od pradávna 

rukama lidí dotýkaná 

  (Jan Skácel) 

 

Krajina České republiky je pestrou mozaikou mnoha krajinných typů, které se vyvíjely 

po staletí a jejichž vývoj významně ovlivňoval člověk. Jedná se o krajinu lidmi skutečně „od 

pradávna dotýkanou“, a proto musíme její dnešní hodnotu hledat nejenom v unikátnosti prvků 

a částí, které obsahuje, ale rovněž v harmonii přírody a člověka hospodáře. Je pochopitelné, 

že podobně, jako unikátní části přírody, tak i harmonické části krajiny se vyskytují pouze 

ojediněle. O to víc je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jejich ochraně.  

 

Problematika krajinných prvků je významně spojena s ochranou krajiny jako celku. 

Hovoříme-li zde o krajině, měli bychom si hned úvodem definovat , co vlastně pojmem 

krajina rozumíme. Evropská úmluva o krajině, která byla přijata Radou Evropy v roce 2000, 

definuje „krajinu“ jako „část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je 

výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů“. Další 

z možných definic krajiny je definice uvedená v publikaci „Úvod do pojmosloví v ekologii 

krajiny“, kde je krajina definována jako „jednotný a vývojově stejnorodý územní celek (část 

zemského povrchu o rozloze několika km2 až stovek i tisíců km2, který se liší od svého okolí, 

který má určité klima/mikroklima, geomorfologické charakteristiky, vodstvo, půdu, faunu, 

flóru i určité charakteristické, člověkem vnesené prvky). Krajina je část zemského povrchu 

s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a 

civilizačními prvky. Krajina může být lidskou činností víceméně nezasažená nebo výrazně 

determinovaná. Kulturní krajina osídlená člověkem nemá svoji homeostázi (rovnováhu) a její 

stabilitu udržují ekosystémy nebo uměle člověk. Lze rozlišovat krajiny přirozené (např. 

nížinné, horské, stepní, lesní, jezerní) nebo umělé (urbanizované, průmyslové, zemědělské, 

devastované apod.)“. 

 

Jak plyne z uvedených citací a definic, krajina a krajinné prvky spolu neoddělitelně 

souvisí. Je proto žádoucí, abychom pro práci nejrůznějších složek státní a veřejné správy 

vytvářeli nástroje, které umožní těmto orgánům a organizacím nalézat „společnou řeč“. Stejné 

chápání pojmů je základním předpokladem dobré komunikace na všech úrovních. 

 

Problematikou krajinných prvků se nezabývá pouze Česká republika. Naopak. Řada 

evropských zemí již ve své správní praxi používá definovaný systém popisu, hodnocení a 

plánování krajiny. Česká republika nemá v této problematice doposud zavedený jednotný 

systém a metodiku. 

 

Katalog krajinných prvků vychází proto ze zkušeností evropských zemí, které mají ve 

své zemědělské a územně plánovací činnosti systém definování, popisu a hodnocení 

krajinných prvků zavedený, vychází ale především ze znalosti české krajiny a z jejich 

specifik. 
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Cílem katalogu je stručná a v zemědělské praxi využitelná charakteristika ekologicky 

cenných krajinných prvků, které mohou být nesprávnými postupy při zemědělském 

hospodaření narušeny. Bylo snahou charakterizovat tuto krajinné prvky jednoduše a názorně. 

Také proto byla zvolena forma katalogu s řadou fotografických ukázek.  
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1 Legislativa 
 

1.1 Zákon o životním prostředí 

 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. se 

problematikou krajinných prvků nezabývá. V obecné rovině však tento zákon definuje 

principy chování fyzických i právnických osob, které má v důsledku dopad také na existenci 

krajinných prvků a na jejich ekologicko stabilizační funkci v krajině. Proto můžeme 

konstatovat, že Zákon o životním prostředí, který je jedním ze základních stavebních kamenů 

ekologické legislativy České republiky, je důležitým právním předpisem při řešení 

problematiky ekologické stability krajiny a tedy i vlivu antropogenních aktivit na krajinné 

prvky. 

 

1.2 Zákon o ochraně přírody a krajiny 

 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 218/2004 Sb. se 

zabývá podrobněji nejenom problematikou tzv. významných krajinných prvků (§§ 3 a 4 

zákona o ochraně přírody a krajiny), ale také problematikou tzv. krajinného rázu, který je 

definován jako „přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti“ a 

který zcela jistě obsahuje i problematiku krajinných prvků, které onu zmíněnou 

charakteristiku do značné míry naplňují. 

 

Jako významné krajinné prvky jsou v §3 zákona o ochraně přírody a krajiny označeny 

všechny lesy, jezera, rybníky, rašeliniště, vodní toky a údolní nivy. Ostatní části krajiny, 

zejména mokřady, skalní výchozy, stepní trávníky, meze, remízy apod., mohou být 

významným krajinným prvkem prohlášeny, projdou-li procesem tzv. registrace podle §6 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Přitom platí, že veškeré zvláště chráněné části přírody 

jsou z definice významných krajinných prvků vyňaty. 

 

Kategorii „krajinných prvků“ zákon o ochraně přírody a krajiny v žádné ze svých částí 

nepoužívá. Přesto lze dovodit, že významné krajinné prvky jsou podmnožinou širší množiny 

krajinných útvarů, které mají zásadní vliv na uchování ekologické stability krajiny a 

významně se podílejí na utváření tzv. kostry ekologické stability krajiny. Ona „širší množina 

krajinných útvarů“ pak obsahuje veškeré přirozené i umělé útvary v krajině se vyskytující, 

které jako celek dávají krajině charakteristickou podobu. Tyto krajinné prvky ovlivňují 

nejenom krajinně ekologické vazby v území, ale mají vliv také na vzhled a charakter území. 

 

1.3 Evropská úmluva o krajině 

 

Evropská úmluva o krajině pojem krajinný prvek nepoužívá. Jejím cílem je uchovat 

typy evropských krajin, s nimiž je spojována evropská identita. Definice krajiny je v případě 

této úmluvu významně propojena s „vnímáním příslušného území obyvatelstvem“. 

Antropogenní faktor je v případě Evropské úmluvy o krajině zdůrazňován na více místech. 

Cílová charakteristika krajiny by proto měla být nejenom to, co v daném území existuje, ale 

měly by se do ní promítnou také přání a požadavky obyvatel. Přesto je i v této úmluvě 
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definována ochrana krajiny jako „činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo 

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její 

přírodní konfigurace nebo z lidské činnosti“. A právě charakteristické rysy krajiny jsou v řadě 

případů určovány souborem a kvalitou krajinných prvků. Provázanost problematiky 

krajinných prvků a Evropské úmluvy o krajině je proto podle všeho více než zřejmá. 

 

1.4 Zákon o lesích 

 

Zákon 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů pojem „krajinný prvek“ 

nepoužívá. Přesto se několik ustanovení tohoto zákona (velká část druhé hlavy tohoto zákona) 

zabývá ochranou u nás plošně nejrozsáhlejšího významného krajinného prvku, kterým je 

podle §3, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny sám les. 

 

1.5 Zákon o vodách 

 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách pojem „krajinný prvek“ nepoužívá. Podobně však jako 

v případě lesního zákona se i vodní zákon v několika ustanoveních zabývá problematikou 

ochrany vodních ekosystémů a na ně vázaných ekosystémů suchozemských. 

 

Problematickým se stalo ustanovení §43 vodního zákona, které definuje vodní tok jako 

„povrchovou vodu tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku“. 

Výkladem je v současné době z této definice vyčleněno vlastní koryto vodního toku a tím se 

tato definice dostává do rozporu s výkladem pojmu „vodní tok“, který byl použit při formulaci 

významného krajinného prvku v zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zákon 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vycházel z tehdy platné definice vodního toku 

v zákoně 138/1973 Sb. Nalezení souladu ve výkladu pojmu „vodní tok“ je důležitým 

předpokladem dobré spolupráce správců vodních toků a orgánů ochrany přírody. 

 

1.6 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

 

Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve znění 

pozdějších předpisů pojem „krajinný prvek“ nepoužívá. Tento zákon se ve své podstatě 

zaměřuje na uchování ZPF především z pohledu produkční funkce zemědělské půdy. 

Ekologické aspekty a hodnoty ZPF a krajinně ekologické souvislosti v tomto zákoně 

prakticky nejsou zmiňovány. 

 

1.7 Zákon o ekologickém zemědělství 

 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství pojem „krajinný prvek“ nepoužívá, 

hovoří však o omezení škodlivých vlivů konvenčního zemědělství. Ekologický zemědělec by 

měl dbát na podporu biodiversity a ochranu přírody. Měl by kladným způsobem přispívat k 

propojování zemědělsky využívané půdy s extenzivními plochami a chráněnými územími, 

jako jsou přirozené travnaté plochy a plochy s ruderální flórou, křoviny, remízky, menší lesní 

porosty, extenzivní sady, rašeliniště, rákosiny, vodní plochy, tůně, prameny, mokřiny a 

bažiny, suché plochy, meze, okraje polí apod.  
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2 Typologie krajinných prvků 
 

 V současné době neexistuje v České republice propracovaná typologie, která by se 

zabývala problematikou krajinných prvků. Jako součást tohoto katalogu proto předkládáme 

návrh typologie zaměřený na krajinné prvky v zemědělské krajině. Jeho doplněním (a 

rozšířením) o problematiku lesní a urbanizované krajiny bychom získali komplexní typologii 

krajinných prvků pro Českou republiku. 

 

 Katalog je strukturován do tří úrovní. V úrovni první je přehled existujících krajinných 

prvků roztříděných podle níže uvedené typologie. Ve druhé úrovni jsou blíže popsány 

krajinné prvky, jejichž poškození nebo zničení může mít vliv na ekologickou stabilitu krajiny 

a je proto důležité, aby byly v rámci zemědělské praxe respektovány. Třetí úroveň je návrhem 

souboru krajinných prvků, jejichž evidence a sledování by měla sloužit pro potřeby GAEC. 

Uspořádání celého katalogu je tedy hierarchické, nižší úroveň (s vyšším číselným označením)  

je vždy podmnožinou úrovně vyšší a popis krajinných prvků je v případě nižších a méně 

obsáhlých úrovní podrobnější. Výběr krajinných prvků zařazených do třetí úrovně (úroveň 

pro potřeby GAEC) vycházel důsledně nejen z významu jednotlivých krajinných prvků, ale 

také z reálných možností tyto krajinné prvky identifikovat nad ortofotomapou a z reálných 

možností kontrolovat jejich ovlivnění ze strany zemědělsky hospodařících subjektů.  

 

 Z pohledu zemědělského využívání krajiny můžeme každou konkrétní krajinu zařadit 

do jednoho z pěti základních krajinných typů. Jedná se o následující krajinné typy: 

 přírodní krajina – část krajiny  v níž převažují přírodní prvky, člověkem méně než 

z poloviny obhospodařovaná výlučně za použití extenzivních způsobů hospodaření 

 obhospodařovaná krajina – část krajiny využívaná člověkem více než z poloviny 

extenzivními hospodářskými postupy 

 obdělávaná krajina – část krajiny využívaná člověkem více než z poloviny 

intenzivními hospodářskými postupy 

 příměstská krajina – krajina více než z poloviny ovlivněná urbanizovaným prostředím 

 městská krajina – krajina urbanizovaná 

 

 

2.1 Hlavní kategorie krajinných prvků 

 

 Podobně jako v případě definice krajiny dělíme i krajinné prvky do dvou hlavních 

kategorií na: 

 krajinné prvky přirozené 

 krajinné prvky umělé 

 

2.1.1 Krajinné prvky přirozené 

jsou přirozeně se vyskytující útvary vzniklé geologickými a geomorfologickými procesy za 

současného spolupůsobení společenstev rostlin a živočichů. 
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2.1.2 Krajinné prvky umělé 

jsou uměle vytvořené části krajiny, případně působením člověka přeměněné krajinné prvky 

přirozené. 

 

2.2 Vedlejší kategorie krajinných prvků 

 

V rámci hlavních kategorií krajinných prvků rozlišujeme vedlejší kategorie krajinných 

prvků. V případě krajinných prvků přirozených se jedná o: 

 krajinné prvky geologické 

 krajinné prvky geomorfologické 

 krajinné prvky biologické 

 

V případě krajinných prvků umělých se jedná o: 

 krajinné prvky zemědělské 

 krajinné prvky urbánní 

 krajinné prvky vodohospodářské 

 krajinné prvky lesnické 

 

 

2.3 Další možná kategorizace krajinných prvků 

 

 Kromě popsaného členění krajinných prvků do hlavních a vedlejších kategorií je 

možné rozdělit krajinné prvky také podle jejich velikosti (plošného rozsahu) na maloplošné 

(rozlohou do 1 ha v případě prvků plošných nebo do 100 m v případě prvků liniových) a 

velkoplošné (nad 1 ha a nad 100 m). 

 

2.4 Typy krajinných prvků (úroveň I) 

 

 Typ krajinného prvku je základní typologickou jednotkou charakterizovanou 

společnými prostorovými a vývojovými znaky větší nebo menší části krajiny. Typ krajinného 

prvku lze nejen jednoznačně determinovat a stanovit jeho stav, lze jej také hodnotit z hlediska 

vývoje skutečného či předpokládaného. 
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V České republice rozlišujeme následující typy krajinných prvků (oranžově jsou zvýrazněny 

prvky zařazené do širšího výběru pro požadavek GAEC, žlutě jsou zvýrazněny ostatní prvky 

mající vztah k zemědělskému hospodaření na půdě) : 

 

NÁZEV   OZNAČENÍ CHARAKTERISTIKA 

krajinné prvky přirozené  KP_P  

   krajinné prvky geologické  KP_PGL  

  skalisko  KP_PGL_SV skalní výběžek, skalisko 

vybíhající nad zemský povrch 

  suťové pole  KP_PGL_SP  balvany a úlomky pokrytá část 

území vzniklá opakovaným 

erozním narušováním výše 

položených skal 

  písečné pole  KP_PGL_PP část území pokryté písečnými 

přesypy a případně odkryvy 

bez vyvinutého půdního 

horizontu 

   krajinné prvky geomorfologické KP_PGM  

  rašeliniště  KP_PGM_RA trvale zvodnělé nebo 

podmáčené území s výskytem 

rašeliníku a dalších druhů 

mechů vytvářejících vrstvy 

rašeliny 

  mokřad  KP_PGM_MO území trvale nebo periodicky 

zvodnělé s výskytem mokřadní 

vegetace 

  prameniště  KP_PGM_ST místa vývěrů podzemní vody a 

na ně navazující zvodnělé 

plochy 

  vodní tok přirozený KP_PGM_VT voda tekoucí samospádem po 

zemském povrchu v korytě 

vytvořeném erozními procesy 

vody  

  vodní nádrž přirozená KP_PGM_VN místo přirozené akumulace 

povrchové vody 

                       závrt    KP_PGM_ZA místo pronikání povrchové 

vody do podzemních vrstev 

v krasových oblastech 

   krajinné prvky biologické KP_PBI  

  dřevina solitérní  KP_PBI_DS samostatně rostoucí strom nebo 

vyšší (nad 1,5 m) keř 

  skupina dřevin  KP_PBI_SD skupina dřevin rostoucích 

mimo lesní porost 

  lesní plášť   KP_PBI_LP okraj lesního porostu vytvořený 

společenstvem bylin, keřů a 

nízkých stromů 
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krajinné prvky umělé KP_U  

 krajinné prvky zemědělské  KP_UZE  

  mez    KP_UZE_ME hranice zemědělských pozemků 

vytvořená historicky rozdílným 

obhospodařováním sousedních 

pozemků, většinou zatravněná, 

často s výskytem keřů 

  terasa   KP_UZE_TE uměle vytvořená horizontální 

plocha ve svahu, technicky a 

biologicky stabilizovaná 

  zemědělská komunikace KP_UZE_KO většinou nezpevněná 

komunikace uvnitř nebo 

v okrajích polních nebo lučních 

komplexů 

  stromořadí  KP_UZE_AL liniová skupina stromů 

 krajinné prvky lesnické  KP_ULE  

                        les KP_ULE_LE skupina stromů a keřů 

rostoucích na lesním půdním 

fondu (dále jen „LPF“) určená 

k plnění funkcí lesa 

  paseka (nezapojená holina) KP_ULE_PA plocha uvnitř lesních komplexů 

vzniklá vytěžením částí lesních 

porostů, případně vzniklá 

poškozením lesa větrnou 

kalamitou 

  kotlík    KP_ULE_KO plocha malého rozměru vzniklá 

těžbou několika stromů určená 

k přirozenému zalesnění 

  výstavek   KP_ULE_VY samostatně stojící strom 

ponechaný po plošné mýtní 

těžbě v lesním porostu za 

účelem produkce semen 

k přirozenému zalesnění 

  lesní komunikace  KP_ULE_KO zpevněná nebo nezpevněná 

komunikace uvnitř lesních 

porostů 

 krajinné prvky 

vodohospodářské 

KP_UVO  

  vodní tok umělý  KP_UVO_VT uměle vytvořené koryto 

vodního toku nebo technickými 

prvky upravené a stabilizované 

koryto toku přirozeného 

  vodní nádrž umělá  KP_UVO_VN uměle vytvořená plocha 

akumulace povrchové vody 

  ochranné hráze  KP_UVO_OH uměle vytvořená hráz určená 

k ochraně území před rozlivem 

vody z vodních toků 

 krajinné prvky urbánní  KP_UUR  

  skládka  KP_UUR_SK místo ukládání komunálního 

odpadu 
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  lom, důl    KP_UUR_LO místo bývalé těžby nerostných 

surovin 

  kamenné zídky a hromady  KP_UUR_KA uměle vytvořené zídky nebo 

hromady kamení, většinou 

vzniklé při zemědělské činnosti 

vybíráním kamenů z polí 

  halda    KP_UUR_HA terénní vyvýšenina vytvořená 

uložením tzv. hlušiny vytěžené 

v rámci důlní činnosti na 

zemském povrchu 

  studna    KP_UUR_ST objekt ve volné krajině sloužící 

k čerpání podzemní vody 

  drobné sakrální a ostatní    

             stavby 

KP_UUR_SD drobné architektonické 

památky církevního i 

necírkevního charakteru (boží 

muka, smírčí kříže apod.) 

  stavba hospodářská  KP_UUR_SH stavba sloužící nyní nebo 

v minulosti k hospodářským 

účelům 

  stavba obytná   KP_UUR_SO stavba sloužící nyní nebo 

v minulosti jako lidské obydlí 

                       stavba sakrální KP_UUR_SS větší stavba sloužící nyní nebo 

v minulosti k bohoslužebných 

účelům 

                       stavba ostatní  např. staré vojenské bunkry, 

atd. 

  silniční komunikace  KP_UUR_KO zpevněná komunikace určená 

k provozu motorových vozidel 

                       železnice KP_UUR_ZE železniční tratě a tělesa 

železničních tratí 

                       větrné elektrárny KP_UUR_VE zařízení sloužící k výrobě 

větrné energie pomocí proudění 

vzduchu 

                        reklamní panely a objekty KP_UUR_RO billboardy a ostatní reklamní 

objekty umístěné ve volné 

krajině 

  sloupy, stožáry  KP_UUR_SL elektrické stožáry a sloupy 

různého charakteru a určení 

(stožáry telekomunikačních sítí 

apod.) 



Katalog krajinných prvků ČR  Ekotoxa Opava s.r.o., srpen 2006 12 

3 Charakteristika krajinných prvků  
(úroveň II) 

 

V následující kapitole se budeme zabývat charakteristikou krajinných prvků, s nimiž 

se setkává zemědělská praxe. Pro další podrobnější popis krajinných prvků jsou ze seznamu 

úrovně I vybrány pouze ty krajinné prvky (přirozené i umělé), které mají vliv na uchování 

ekologicko stabilizačních funkcí krajiny. Prvky umělé, které se v krajině vyskytují a které 

mají dopad „pouze“ na krajinný ráz a současně neovlivňují další biologické a nebiologické 

složky krajiny (například sloupy a stožáry), nejsou dále v katalogu podrobně 

charakterizovány. Důvodem je, že cílem katalogu je navrhnout soustavu krajinných prvků 

významných z pohledu GAEC. 

 

Pro každý popisovaný krajinný prvek je vytvořena samostatná karta obsahující popis, 

možné formy krajinného prvku, ekologické vazby, možná ohrožení, formy současné ochrany 

krajinného prvku a fotodokumentaci včetně typové ortofotomapy. 

 

Charakteristika je vytvořena způsobem, který umožní její širokou použitelnost, a to 

nejenom pro zemědělce hospodařící v krajině, ale také pro jednotlivé složky posuzující zásady 

GAEC. Charakteristika je plně v souladu se základními principy ochrany přírody a krajiny a 

je využitelná pro práci orgánů a organizací státní správy ochrany přírody. 

 

Na charakteristiku krajinných prvků (úroveň II) navazuje popis souboru vybraných 

krajinných prvků významných pro GAEC (úroveň III). V této úrovni jsou dále podrobněji 

popsány činnosti, které mohou vést k poškození nebo zničení krajinného prvku. 
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3.1 Skalisko 

Označení: KP_PGL_SV 

 

Popis: 

Samostatný skalní objekt omezeného rozsahu, druhem horniny odpovídající 

geologickému podloží. Výjimečně se může jednat o tzv. „bludné balvany“, jejichž vznik 

souvisí s pohybem čela ledovce na území České republiky a v jejichž případě bývá druh 

horniny, z níž jsou tvořeny, odlišný od geologického podloží území, na němž se vyskytují.  

Skalní výchozy nacházíme v zemědělské i lesní krajině. Umělou alternativou jsou uměle 

umístěná skaliska (megalitické objekty – menhiry, dolomeny, kromlechy) často významné 

archeologické hodnoty. Hlavním parametrem zařazení je původnost horniny s výjimkou výše 

uvedených bludných balvanů. 

 

Formy krajinného prvku: 

Rozdílnost forem je dána především rozdílností horniny, dále jejich velikostí a tvarem. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

V agroekosystému je skalisko obohacením prostředí jak z pohledu různosti biotopů, 

tak z pohledu prostorového členění území. Skalní výchozy mají významný přínos především 

pro různé skupiny bezobratlých, často bývají významným stanovištěm vzácných rostlinných 

druhů.  

 

Jeho ohrožení je ve srovnání s živými částmi krajiny nesrovnatelně menší. Přesto i zde 

je poškozování  a v extrémních případech i likvidace krajinného prvku možná. Významné 

změny ve společenstvech rostlin a živočichů může v agroekosystémech způsobit nevhodný 

management okolí tohoto krajinného prvku. Zanedbání péče o vlastní okolí krajinného prvku 

vede postupně k zarůstání dřevinami a k likvidaci existujících společenstev rostlin a živočichů 

vázaných na otevřenou krajinu.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k zanedbatelné pravděpodobnosti poškození krajinného prvku 

zemědělským hospodařením není tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny 

krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny, řada z nich je však vyhlášena jako 

MZCHÚ.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad skalního výchozu 

 

 
Bludný balvan 
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Příklad skaliska na ortofotomapě: 

V zemědělské krajině a v okolí skupin stromů na ortofotomapě je skalisko  identifikovatelné  

s určitým rizikem záměny, v lesním porostu obtížně identifikovatelné (jen při osobní znalosti 

území), rozeznat jej např. od skládky může být obtížné. Zákres hranice skaliska  jako 

plošného prvku může být velmi problematický (nalezení paty skalního výchozu). 

 

Skalisko Petrovy kameny v okrese Bruntál, k.ú. Malá Morávka, měřítko 1:1500 
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Skaliska v okolí obce Jedovnice, okres Blansko, k.ú. Jedovnice, měřítko 1:2000 
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3.2 Suťové pole        

 

Označení: KP_PGL_SP 

 

Popis: 

Plocha vznikající většinou na prudších až strmých svazích působením erozních 

procesů a rozpadem skalních masívů. Plochy mohou mít různý charakter i velikost. 

Podstatnou charakteristikou je druh horniny, ze kterého suťové pole vzniká. 

 

Formy krajinného prvku: 

Z hlediska tvaru rozlišujeme suťové osypy, suťové proudy a suťová pole. Rozdílná je 

též forma krajinného prvku v závislosti na hornině, ze které vzniká. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Suťová pole jsou z pohledu zemědělského hospodaření naprosto okrajovou záležitostí, 

většinou se vyskytují na pozemcích nevhodných k zemědělskému obhospodařování. 

Suťová pole nabízejí specifické podmínky k existenci celé řady vzácných rostlin a 

bezobratlých živočichů.  

Výskyt suťového pole v zemědělské krajině přináší zvýšení pestrosti biotopů a s tím 

spojený předpoklad vyšší druhové diverzity. 

V případě výskytu suťového pole je ve většině případů automaticky vyřazeno ze 

zemědělského obhospodařování, protože odstranění suťového pole by bylo možné pouze za 

předpokladu nepřiměřených ekonomických nákladů. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k zanedbatelné pravděpodobnosti poškození krajinného prvku 

zemědělským hospodařením není tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny 

krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny, řada z nich je však vyhlášena jako 

MZCHÚ.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad suťového pole pod skalním výchozem 
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Příklad suťového pole na ortofotomapě: 

Suťová pole jsou obtížně identifikovatelná. V  případě suťových polí ve Svobodných 

Heřmanicích, kdy nádech ortofoto mapy jde do zelena, je lze zaměnit s travním porostem, 

v případě suťových polí v Jakartovicích pak např. s  uježděnou vyschlou hlínou.  

Zákres hranice suťového pole  jako plošného prvku je bezproblémový pokud jej nekryje lesní 

či jiný porost, v opačném případě, lze zákres provést jen orientačně. 

 

 

Břidlicové suťové pole v okolí obce Jakartovice, okres Opava, k.ú. Jakartovice, měřítko 

1:2000 
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Břidlicové suťové pole v okolí obce Svobodné Heřmanovice, okres Bruntál, k.ú. Svobodné 

Heřmanovice, měřítko 1:2000 
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3.3 Písečné pole        

 

Označení: KP_PGL_PP 

 

Popis: 

Velmi specifický krajinný prvek vázaný  v České republice pouze na nejteplejší oblasti 

v místech s výskytem spraší. Většinou se jedná o lokality malé výměry navazující na staré 

pískovny nebo na hranici rozsáhlejšího výskytu spraší v kontaktu se zemědělskými pozemky 

v údolních nivách.  

 

Formy krajinného prvku: 

Krajinný prvek se nevyskytuje ve více formách. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Na lokalitu jsou vázaná psamofilní společenstva. Výraznější ohrožení ze strany 

zemědělského hospodaření v České republice neexistuje.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k zanedbatelné pravděpodobnosti poškození krajinného prvku 

zemědělským hospodařením není tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny 

krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny, řada z nich je však vyhlášena jako 

MZCHÚ.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad písečného pole 

 

 
Detail písečného pole 

 

Příklad písečného pole na ortofotomapě: 

Písečná pole jsou na ortofotomapě identifikovatelná s určitým rizikem záměny, kdy 

v některých případech mohou být zaměněny např. s vyprahlou půdou apod. Zákres hranice 

KP jako plošného prvku může být nejednoznačný (rozporuplný) v místech, kde písečné pole 

plynule mizí do okolní krajiny. 
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Národní přírodní památka Váté písky, okres Hodonín, k.ú. Bzenec, měřítko 1:2000 

 

 

Národní přírodní památka Váté písky, okres Hodonín, k.ú. Bzenec, měřítko 1:5000 
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3.4 Rašeliniště        

 

Označení: KP_PGM_RA 

 

Popis: 

Specifický biotop, kde vlivem geologických, geomorfologických a biologických 

podmínek dochází ke vzniku tzv. rašeliny. Rašeliniště je charakterizováno specifickou 

skladbou rostlin a živočichů. Jedná se o ekosystém s vysokou produkcí biomasy a s jejím 

nedostatečným rozkladem.  

 

Formy krajinného prvku: 

Rozeznáváme rašeliniště slatinná (slatiniště), vrchovištní a přechodná.  

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Podstatnou charakteristikou každého rašeliniště je nadměrné zamokření a výskyt 

specifického společenstva rašeliníků, mechů a dalších druhů vyšších rostlin snášejících toto 

extrémní prostředí.  

Hlavním ohrožením rašelinišť je vlastní těžba rašeliny, významnou negativní roli však 

také hrají nevhodné zásahy do hydrologického režimu krajiny, především pak odvodňování 

pozemků, na nichž se rašeliniště vyskytují. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k tomu a vzhledem k zanedbatelné pravděpodobnosti poškození krajinného 

prvku zemědělským hospodařením není tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny 

krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Rašeliniště jsou chráněna jako významný krajinný prvek podle ustanovení §4, zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Většina rašelinišť vyskytujících se v České 

republice se nachází na území velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO a NP) a řada 

z nich je navíc součástí maloplošných zvláště  chráněných území.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad slatiniště 

 

 
Příklad vrchoviště 

 

 

Příklad rašeliniště na ortofotomapě: 

Rašeliniště jsou bez osobní znalosti území neidentifikovatelná. Zákres hranice rašeliniště jako 

plošného prvku v případě, že operátor danou oblast zná, je jednoznačný, v opačném případě 

téměř nemožný. Řešením by bylo,  použít  ke klasifikaci  území další zdroj informací, např. 

ZM-10, ve kterých jsou rašeliniště zakreslena. 
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Rašeliniště v okolí obce Rejvíz, okres Jeseník, k.ú. Rejvíz, měřítko 1:5000 
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3.5 Mokřad        

 

Označení: KP_PGM_MO 

 

Popis: 

Mokřady jsou většinou nízko (z relativního hlediska vzhledem k okolní krajině) 

položené plochy, trvale nebo periodicky zamokřené. Jsou charakteristické vysokou primární 

produkcí biomasy, vysokým obsahem uhlíku a vysokým objemem trvalé biomasy soustředěné 

převážně v podzemních orgánech.  

 

Formy krajinného prvku: 

Mokřady se vyskytují ve více formách, nejčastěji jako pobřežní zóny vodních toků a 

vodních nádrží, významný podíl výskytu tvoří také mokré louky a oblasti inundací v údolních 

nivách. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Mokřady jsou primárně závislé na hydrologických procesech v území. Velmi 

negativní dopady má ovlivňování vodního režimu, které nerespektuje tyto závislosti. Kromě 

odvodňování pozemků mají zásadní dopad na existenci mokřadů zásahy do oblasti pramenišť 

a úpravy vodních toků nerespektující základní hydrologické vazby vodní tok – údolní niva – 

krajina. Přitom se ne vždy musí jednat o zásahy „technického“ charakteru. Také nevhodně 

provedené zalesnění údolní nivy může znamenat likvidaci existujících mokřadních 

ekosystémů. Negativní dopad může mít také pastva hospodářských zvířat.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

I přes problematické možnosti identifikace na ortofotomapě je tento krajinný prvek 

navrhován k zařazení do skupiny krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny, řada z nich je však vyhlášena jako 

MZCHÚ. Některé mokřady jsou registrovány podle §6, zákona 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny jako významné krajinné prvky. 
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Fotodokumentace: 

 
Mokřadní louka s ostřicí 

 

Tůň s mokřadním společenstvem 

 

 

Příklad mokřadu na ortofotomapě: 

Mokřady jsou bez osobní znalosti území neidentifikovatelné. Zákres hranice mokřadu jako 

plošného prvku v případě, že operátor danou oblast zná, je jednoznačný, v opačném případě 

téměř nemožný. Řešením by bylo,  použít  ke kategorizaci území další zdroj informací, např. 

ZM-10, ve kterých jsou mokřady zakresleny. 
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Mokřad na travním porostu v okolí obce Guntramovice, okres Opava, k.ú. Guntramovice, 

měřítko 1:2000 
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3.6 Prameniště        

 

Označení: KP_PGM_ST 

 

Popis: 

Většinou maloplošné lokality v místech vývěru podzemní vody a v okolí pramenných 

stružek. Vyskytují se v lučních a lesních komplexech. Často se jedná o botanicky významné 

lokality s výskytem vzácných rostlinných i živočišných druhů.  

 

Formy krajinného prvku: 

Kromě místa výskytu a rozsahu se prameniště liší především druhem geologického 

podloží a s ním souvisejícím chemismem vody. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Pro prameniště je důležitý trvalý přísun tekoucí pramenišťní vody. Z toho důvodu je 

kromě vlastní likvidace prameniště největším ohrožením prameniště změna hydrologických 

poměrů v území. Tuto změnu může způsobit např. umělé odvodňování okolních pozemků, ale 

i jiné zásahy. Negativní dopad může mít také pastva hospodářských zvířat. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

I přes problematickou identifikaci na ortofotomapě je tento krajinný prvek navrhován 

k zařazení do skupiny krajinných prvků významných z pohledu GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny. Ojediněle jsou prameniště registrována 

podle §6, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako významné krajinné prvky.  
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Fotodokumentace: 

 
Luční pěnovcové prameniště 

 

 
Luční nepěnovcové prameniště 

 

 
Detail prameniště 
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Příklad prameniště na ortofotomapě: 

Většinou jsou tyto krajinné prvky schovány v lesním porostu a nalézt je v otevřené krajině na 

ortofotomapě a spolehlivě je identifikovat je velmi obtížné, často i nemožné. Pro identifikaci 

je nutné  použít další podklady.  

 

Prameniště drobného vodního toku, okres Bruntál, k.ú. Albrechtice u Rýmařova, měřítko 

1:2000  
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Prameniště drobného vodního toku, okres Bruntál, k.ú. Albrechtice u Rýmařova, měřítko 

1:2000 
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3.7 Vodní tok přirozený        

 

Označení: KP_PGM_VT 

 

Popis: 

Voda tekoucí po zemském povrchu přirozeným samospádem v korytě vytvořeném 

přirozeným pohybem tekoucí vody.  

 

Formy krajinného prvku: 

Existuje mnoho forem vodních toků. V případě přirozených vodních toků je možné za 

základní formy považovat vodní tok bystřinný, větvící se vodní tok a meandrující vodní tok. 

Za další důležité rozdělení je možné považovat členění na vodní toky trvalé a periodické. 

 

Za specifickou část vodního toku je potřeba považovat tzv. uzávěru údolí, neboli 

vznikající koryto stálého nebo periodického vodního toku a jeho širší okolí vyznačující se 

vysokým sklonem břehů a výraznými terénními zlomy, často trvale zatravněné nebo porostlé 

dřevinnou vegetací. Velmi často se jedná o část vodního toku s periodicky se vyskytující 

vodou, po větší část roku může být koryto v této části dokonce suché. Z hlediska krajinných 

prvků významných z pohledu GAEC se jedná o krajinný prvek s významnou protierozní 

funkcí a také z hlediska druhové diverzity je zachování těchto krajinných prvků velmi 

žádoucí.  

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Z ekosystémového pohledu není správné pohlížet na vodní tok jako na samotné vodní 

medium a neposuzovat současně vazby na koryto vodního toku a jeho bezprostřední okolí. 

Jedno bez druhého ztrácí praktický význam. Voda pohybující se po zemském povrchu si 

koryto dříve či později přirozeně vytváří, koryto, kterým alespoň periodicky neproudí voda, 

přestává být vodním tokem a stává se úplně jinou částí krajiny. Na vodní tok jsou přímo 

vázána nejen společenstva vyskytující se ve vodním prostředí. Na vodní tok jsou také vázána 

společenstva vyskytující se v pobřežním pásmu a v případě přirozeného vodního toku 

prakticky v celé údolní nivě, je-li tato vyvinuta. Vodní toky jsou ohrožovány přímými (úpravy 

vodních toků, čerpání vody apod.) i nepřímými zásahy (obdělávání půdy orbou až po 

břehovou hranu, ukládání biomasy do koryta vodního toku, znečišťování vodního toku 

splachem z polí v ploše jeho povodí, apod.). 

 

Pokud jde o uzávěru údolí, tak se jedná se o specifickou část krajiny, která je z části 

korytem vodního toku, z širšího pohledu se však jedná o navazující území se specifickými 

podmínkami z hlediska svažitosti území a v návaznosti na to z hlediska možnosti 

obhospodařování tohoto území. Přirozeně tak vzniká území, které je velmi často pokryto 

odlišným typem vegetace, než okolní obhospodařované pozemky. V případech výrazné dnové 

eroze získává uzávěra údolí charakter strže. 

 

 Tento krajinný prvek má velký význam nejen pro geodiverzitu krajiny a na ni 

navazující diverzitu biologickou, ale také jako významné protierozní opatření, je-li udržován 

jako trvalý travní porost nebo skupina dřevin na trvalém travním porostu. 

 

Tento typ krajinného prvku bývá často ohrožován vytvářením tzv. „divokých“ 

(nepovolených) skládek komunálního odpadu, případně snahou o technickou „rekultivaci“ 

těchto území. 
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Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Pro potřeby GAEC se navrhuje sjednocení krajinných prvků „vodní tok přirozený“ a 

„vodní tok umělý“ do nového jednotného krajinného prvku „vodní tok“, který bude zařazen 

do skupiny krajinných prvků významných pro GAEC. Za zvlášť významné z pohledu GAEC 

je potřeba považovat specifickou formu části vodního toku, a to tzv. uzávěru údolí.  

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny jako významné krajinné prvky podle §4, 

zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Současně by mělo být dodržováno 

ustanovení §1, zákona 254/2001 Sb. o vodách a s ním související ochrana vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.   

 

Fotodokumentace: 

 
Příklad soutoku dvou přirozených vodních toků v podhorské oblasti 

 

 
Detail koryta přirozeného vodního toku 
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Koryto přirozeného vodního toku v horské oblasti 

 

 

Příklad vodního toku na ortofotomapě: 

Pokud jsou vodní toky přirozené na ortofotomapě viditelné jsou identifikovatelné s určitým 

rizikem záměny, nemusí být totiž vždy rozlišitelné od vodních toků umělých. V ostatních 

případech je nutné použití dalších mapových podkladů. Interpretace vodních toků je 

v případě, že jsou na ortofotomapě viditelné, jednoznačná. 
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Bezejmenný drobný vodní tok v okolí obce Rejvíz, okres Jeseník, k.ú. Rejvíz, měřítko 1:2000 

 

Bezejmenný drobný vodní tok – uzávěra údolí, okres Nový Jičín, k.ú. Výškovice u Slatiny, 

měřítko 1:4000 
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3.8 Vodní nádrž přirozená        

 

Označení: KP_PGM_VN 

 

Popis: 

Za vodní nádrž považujeme místo přirozené akumulace povrchové vody s trvale nebo 

periodicky se vyskytující volnou (vegetací nezarostlou) vodní hladinou. Vyskytují se 

převážně v místech přirozených terénních depresí. Často vznikají účinkem povodňových 

průtoků.  

 

Formy krajinného prvku: 

Přirozené vodní nádrže rozlišujeme především podle jejich rozměrů. Nejčastěji se 

setkáváme s menšími nádržemi, které označujeme jako tůně. Za specifickou formu vodní 

nádrže můžeme považovat stará ramena vodních toků oddělená od vlastního vodního toku. 

Většina starých ramen v současnosti se vyskytujících na území České republiky však vznikla 

umělým oddělením původního koryta vodního toku od koryta umělého. Největšími vodními 

nádržemi jsou jezera. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Přirozené vodní nádrže jsou pro existenci zdravé krajiny nesmírně důležitým prvkem. 

Vedle vodních toků patří vodní nádrže k nejvýznamnějším prvkům kostry ekologické stability 

krajiny. To platí nejen v České republice. Vodní nádrže se významným způsobem podílejí na 

ovlivnění mikroklimatu území a jsou přirozeným biotopem pro mnoho zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů, obratlovců i bezobratlých.  

 

Vodní nádrže jsou nejčastěji ohrožovány znečištěním souvisejícím se zemědělskou a 

jinou antropickou činností. Stále existují případy přímé likvidace některých menších nádrží 

zavážením odpadem a následnou tzv. „rekultivací“. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Pro potřeby GAEC se navrhuje sjednocení krajinných prvků „vodní nádrž přirozená“ a 

„vodní nádrž umělá“ do nového jednotného krajinného prvku „vodní nádrž“, který bude 

zařazen do skupiny krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny pouze v případě, že jsou charakterizovány 

jako jezera. V tom případě jsou významnými krajinnými prvky a vztahují se na ně ustanovení 

§4, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podobně jako v případě vodních toků se 

i na vodní nádrže vztahují ustanovení zákona 254/2001 Sb. o vodách a mimo jiné také výše 

zmiňované ustanovení §1 vodního zákona. Malé vodní nádrže označované jako tůně nejsou 

z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny obecně chráněny, řada těchto krajinných prvků 

je však součástí MZCHÚ.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad nivní tůně 

 

 
Příklad odstaveného ramene 
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Detail přirozené vodní nádrže 

 

 

Příklad vodní nádrže na ortofotomapě:  

Vodní plochy přirozené jsou identifikovatelné s určitým rizikem záměny, neboť může být 

problematické rozlišit je od vodních nádrží umělých (hráz, nebo jiné technické zařízení, 

nemusí být na ortofotomapě identifikovatelné). Zákres hranice přirozené vodní nádrže jako 

plošného prvku je jednoznačný. 

 

 



Katalog krajinných prvků ČR  Ekotoxa Opava s.r.o., srpen 2006 41 

Přirozená vodní nádrž, okres Bruntál, k.ú. Stará Libavá, měřítko 1:2000 
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3.9 Závrt        

 

Označení: KP_PGM_ZA 

 

Popis: 

Jako závrt označujeme mísovitou nebo nálevkovitou terénní depresi v krasovém 

území. Velikost závrtu se pohybuje od několika metrů až do několika set metrů.  

 

Formy krajinného prvku: 

Existuje více forem krasových závrtů, za základní členění se považuje rozdělení na 

krasové závrty zející a uzavřené. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Krasové závrty jsou jednou z lokalit, kudy vstupuje povrchová voda do podzemních 

krasových systémů. Jakákoliv antropická činnost v oblasti závrtů může mít proto dalekosáhlé 

dopady na stav citlivých ekosystémů v podzemí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice je většina oblastí s výskytem těchto 

krajinných prvků součástí velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO), mělo by být 

riziko ohrožení těchto prvků minimální. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina existujících krajinných prvků tohoto typu je 

v současné době v České republice chráněna v rámci velkoplošných zvláště chráněných území 

(CHKO), není navrhováno zařazení tohoto krajinného prvku do seznamu krajinných prvků 

významných z pohledu GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny, většina z nich je však součástí 

chráněných krajinných oblastí.  
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Fotodokumentace: 

Příklad závrtů v krajině 

 

 

Příklad závrtu na ortofotomapě: 

Závrty jsou na orotofoto mapě identifikovatelné s určitým rizikem záměny. Protože je však 

jejich výskyt zdokumentován, může být na ně operátor připraven a jejich vzhled znát a 

očekávat, poté by měla být identifikace bezproblémová. Obhospodařování závrtů je poměrně 

nebezpečné, proto jsou závrty v krajině jednoznačně interpretovatelné. Zákres hranice závrtu 

jako plošného prvku je jednoznačný. 
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Závrty západně od obce Ostrov u Macochy, okres Blansko, k.ú. Ostrov u Macochy, měřítko 

1:2000 
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3.10  Solitérní dřevina        

 

Označení: KP_PBI_DS 

 

Popis: 

Dřevina rostoucí osaměle, většinou jako součást komplexu zemědělsky obhospo-

dařovaných pozemků. Ojediněle se vyskytuje případ, kdy je tento krajinný prvek tvořen 

dvěma jedinci (stromy), jejichž koruny se navzájem dotýkají nebo i prorůstají a z větší 

vzdálenosti navozují dojem jediného stromu. Za solitérní dřevinu považujeme strom (případně 

dva stromy), který má ve výšce 130 cm od paty kmene obvod kmene minimálně 80 cm. 

 

 Solitérní dřevina má zpravidla dokonale vyvinutý habitus typický pro daný taxon a je 

významným estetickým prvkem v krajině. 

  

Formy krajinného prvku: 

V případě solitérní dřeviny formy krajinného prvku nerozlišujeme. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Solitérní dřevina je zvláště v rozsáhlých agroekosystémech důležitým prvkem 

zvyšujícím druhovou rozmanitost území. Je biotopem především pro existenci mnoha druhů 

živočichů (obratlovců i bezobratlých). 

 

Solitérní dřeviny jsou nejčastěji ohrožovány přímou likvidací, nepřímo pak nešetrným 

obhospodařováním pozemků sousedících s místem růstu solitérní dřeviny. Obzvláště 

v případě velkých stromů je velmi častým jevem poškozování kořenového systému nešetrnou 

orbou zasahující příliš blízko ke stromu, přičemž nejzazší  hranice pro orbu a pojíždění 

těžkými mechanismy by měla být hranice průmětu obvodu koruny stromu. Negativní dopady 

na solitérní dřevinu a na živočišná společenstva využívající dřevinu jako svůj biotop může mít 

také používání některých pesticidů v rámci zemědělské výroby. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Krajinný prvek „solitérní dřevina“ je navrhován do skupiny krajinných prvků 

významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny podle ustanovení §7, zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Některé z těchto krajinných prvků bývají chráněny jako památné 

stromy podle ustanovení §46, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
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Fotodokumentace: 

Příklad vícekmenné solitérní dřeviny - vrba 

 

 
Příklad solitérní dřeviny – hrušeň 
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Příklad solitérní dřeviny - topol   

 

 

Příklad solitérní dřeviny na ortofotomapě: 

Solitérní dřeviny jsou na ortofotomapě jednoznačně identifikovatelné a interpretovatelné. 

 

Solitérní strom, okres Opava, k.ú. Guntramovice, měřítko 1:2000 
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3.11 Skupina dřevin        

 

Označení: KP_PBI_SD 

 

Popis: 

Skupina dřevin mimo lesní komplexy nejčastěji jako součást rozsáhlých zemědělských 

komplexů. V zemědělské krajině vytvářejí určitý přechod k lesním společenstvům. Biotopy, 

které tyto prvky vytvářejí, však nejsou typicky lesními biotopy. O skupině dřevin hovoříme, 

je-li tvořena minimálně třemi stromy, které mají ve výšce 130 cm od paty kmene obvod 

kmene minimálně 80 cm. 

 

Formy krajinného prvku: 

V případě skupiny dřevin rozlišujeme formu plošnou a formu liniovou. V případech, 

kdy se  skupina dřevin vyskytuje jako doprovod vodního toku nebo vodní nádrže, hovoříme o 

břehovém nebo doprovodném porostu. V zemědělské krajině se vyskytující plošná forma 

skupiny dřevin bývá často označována jako remízek. Specifickou formou krajinného prvku 

jsou extenzívně obhospodařované staré sady ovocných dřevin tvořené vysokokmennou 

formou ovocných dřevin. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Skupiny dřevin poskytují podobné biotopy jako solitérní dřeviny s tím, že v závislosti 

na ploše skupiny se mohou v rámci tohoto krajinného prvku vyskytovat specifické biotopy 

pro rostlinná společenstva. Lze tedy konstatovat, že význam skupiny dřevin je podobný 

významu solitérních dřevin, v závislosti na velikosti skupiny dřevin jej však velmi často 

kvalitativně i kvantitativně převyšuje. 

 

Podobě ohrožení tohoto krajinného prvku je prakticky shodné s ohrožením solitérních 

dřevin, tedy vedle přímé likvidace jsou tyto prvky ohrožovány především způsobem 

obhospodařování okolních zemědělských pozemků. V případě starých ovocných sadů je 

největším rizikem absence péče a postupná degradace těchto sadů. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Tento krajinný prvek je navrhován k zařazení do skupiny krajinných prvků 

významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny podle ustanovení §7, zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Některé z těchto krajinných prvků bývají chráněny jako památné 

stromy podle ustanovení §46, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad skupiny dřevin – skupina lip 

 

Příklad skupiny dřevin – luční remízek 
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Příklad skupiny dřevin 

 

Příklad skupiny dřevin na ortofotomapě: 

Skupiny dřevin jsou na ortofotomapě identifikovatelné jednoznačně a zákres hranice skupiny 

dřevin jako plošného prvku je jednoznačný. 
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Skupina dřevin, okres Opava, k.ú. Guntramovice, měřítko 1:2000 
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3.12 Lesní plášť        

 

Označení: KP_PBI_LP 

 

Popis: 

Jedná se o zapojené porosty středně vysokých až vysokých širokolistých bylin a keřů 

lemujících lesní porosty. Často se v nich vyskytují druhy lesního podrostu. Na rozdíl od 

skupiny dřevin zde hrají velmi významnou roli společenstva středně vysokých až vysokých 

bylin. 

 

Formy krajinného prvku: 

Rozlišujeme lesní plášť na přirozeném okraji lesa, kde se díky specifickému půdnímu 

podloží (mělké půdy) lesní plášť vyskytuje dlouhodobě a odpovídá přirozené zonaci lesního 

porostu, a lesní plášť na sekundárních okrajích lesa, kde jsou lesní pláště krátkodobým 

sukcesím stádiem v přechodu od bezlesí k lesu. 

 

Vegetace analogická lesnímu plášti se často vyvíjí i mimo kontakt s lesem na 

neobhospodařovaných suchých trávnících nebo loukách. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Hlavním faktorem pro vývoj lesních plášťů je dostatek světla a vyšší vzdušná vlhkost 

než na otevřeném prostranství a nenarušování vývoje společenstva kosením nebo pastvou. 

Lesní pláště jsou významné jako tzv. ekotonální společenstva s vysokou mírou druhové 

diverzity. 

 

Za hlavní ohrožení je nutné považovat kosení a jakoukoliv fyzickou likvidaci nebo 

redukci těchto prvků.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k velmi nesnadné (až téměř nemožné) možnosti identifikovat krajinný 

prvek na ortofotomapě, a to i s použitím dalších mapových podkladů, není tento krajinný 

prvek navržen k zařazení do třetí úrovně krajinných prvků významných pro GAEC.  

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad lesního pláště 

 

 
Příklad lesního pláště 

 

 

Příklad lesního pláště na ortofotomapě: 

Problémem je velmi nesnadná, často prakticky nemožná, identifikace lesního pláště na 

ortofotomapě. Lesní plášť je identifikovatelný s vysokým rizikem záměny, neboť může být 

problematické odlišit jej od lesních školek, mokřadů, atd. 
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3.13 Mez        

 

Označení: KP_UZE_ME 

 

Popis: 

Liniový krajinný prvek, v podstatě trvale zatravněná nebo dřevinnou vegetací více či 

méně porostlá, uměle vytvořená hranice zemědělských pozemků, která neslouží k zemědělské 

produkci. 

 

Formy krajinného prvku: 

V případě meze formy krajinného prvku nerozlišujeme.  

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Byť se jedná o uměle vytvořený ekosystém, mají meze velký význam nejenom 

z biologického, ale rovněž z protierozního hlediska. 

 

Ohrožení mezí spočívá v první řadě v jejich fyzické likvidaci. Z biologického hlediska 

poskytují meze specifický biotop mnoha skupinám především bezobratlých druhů živočichů, 

kteří se na těchto místech koncentrují. Z pohledu jejich výskytu je nutné velmi pečlivě volit 

agrotechnologie. Především nadměrné a neuvážené používání pesticidů může mít fatální 

dopady na společenstva vyskytující se na mezích. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Tento krajinný prvek je navrhován k zařazení do skupiny krajinných prvků 

významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

Příklad mezí s dřevinným pokryvem 

 

 
Příklad meze v nížinné oblasti 

 



Katalog krajinných prvků ČR  Ekotoxa Opava s.r.o., srpen 2006 56 

Příklad mezí na ortofotomapě: 

Meze jsou na orotofoto mapě identifikovatelné s určitým rizikem záměny s kamennými 

zídkami nebo terasami . Interpretovatelné  jsou jednoznačně. 

 

Protierozní meze JZ od Melče, okres Opava, k.ú. Melč, měřítko 1:3000 
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3.14 Terasa         

 

Označení: KP_UZE_TE 

 

Popis: 

Uměle vytvořený krajinný prvek různého plošného rozsahu umožňující zemědělské 

obhospodařování svažitých pozemků. Hrany teras mohou být stabilizovány prostým 

zatravněním, v některých případech jsou hrany stabilizovány kamennými zídkami. Z hlediska 

zemědělského využití mohou být terasy určeny jak k zakládání sadů a vinic, tak mohou být 

pozemky na terasách využívány jako orná půda.   

 

Formy krajinného prvku: 

V případě teras formy krajinného prvku nerozlišujeme. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Terasy jsou příkladem intenzivního zemědělského hospodaření v místech, kde by bez 

úpravy pozemků terasováním přicházelo v úvahu pouze omezené hospodářské využití (pastva 

apod.). Zatravněné či jinak zpevněné hrany teras mají význam analogický významu mezí 

uvnitř komplexu orné půdy.  Na rozdíl od mezí nejsou terasy většinou ohrožovány přímou 

likvidací, ohrožení společenstev rostlin a živočichů vyskytujících se v hranách teras použitím 

nešetrných agrotechnologií je však reálnou hrozbou i v současné době. 

 

Řada teras v současné době trpí spíše nedostatkem péče o tyto umělé krajinné prvky. 

V případech, kdy jsou lokality dlouhodobě neobhospodařovány se setkáváme s destrukcí teras 

v důsledku nedostatečné péče a v důsledku narušení sukcesními společenstvy dřevin.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Z důvodů výše uvedených je tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny 

krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad terasy 

 

Příklad teras na ortofotomapě: 

Terasy jsou na ortofotomapě identifikovatelné s určitým rizikem záměny s kamennými 

zídkami nebo mezemi. Zákres hranice teras jako plošného prvku je  jednoznačný. 
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Terasy na Břeclavsku v okolí obcí Němčičky u Hustopečí a Velkých Pavlovic, měřítko 1:3000 

 

Terasy na Břeclavsku v okolí obcí Němčičky u Hustopečí a Velkých Pavlovic, měřítko 1:3000 
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3.15 Zemědělská  komunikace        

 

Označení: KP_UZE_KO 

 

Popis: 

Jedná se o většinou nezpevněné pozemní komunikace v lučních nebo polních honech  

vytvářené za účelem přístupu na jednotlivé zemědělské pozemky, aby bylo umožněno jejich 

obhospodařování. 

 

Formy krajinného prvku: 

Rozlišujeme polní komunikace zpevněné a nezpevněné. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Především nezpevněné komunikace hrají významnou roli pro větší diverzitu území, a 

to jak z pohledu geomorfologického, tak z pohledu biologického. Okraje polních komunikací 

vytvářejí většinou přechodovou zónu mezi intenzívně obhospodařovaným zemědělským 

pozemkem a vlastní komunikací. A právě tyto okraje nabízejí řadu náhradních biotopů pro 

společenstva rostlin a živočichů a zvyšují celkovou biodiverzitu krajiny. 

 

Polní a luční komunikace mohou být ohroženy přímou likvidací. Společenstva 

vyskytující se v okrajích podél polních a lučních komunikací jsou pak ohrožována nešetrnými 

agrotechnologiemi. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Vzhledem k relativně malé pravděpodobnosti ohrožení krajinného prvku zemědělským 

hospodařením se tento krajinný prvek nenavrhuje k zařazení do skupiny krajinných prvků 

významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad nezpevněné zemědělské komunikace 

 

 
Příklad zpevněné zemědělské komunikace 
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Příklad zemědělské komunikace na ortofotomapě: 

Zemědělská komunikace je na ortofotomapě identifikovatelná i interpretovatelná 

jednoznačně. 

 

Polní cesta hlavní a na ní navazující polní cesta vedlejší, okres Opava, k.ú. Guntramovice, 

měřítko 1:2000 
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3.16 Stromořadí        

 

Označení: KP_UZE_AL 

 

Popis: 

Stromořadí je uměle vytvořená liniová skupina stromů (ovocných i neovocných), 

zpravidla jednoho druhu, obvykle v pravidelných rozestupech, ve většině případů vysázená 

jako doprovodná zeleň podél komunikací nebo vodních toků. 

 

Formy krajinného prvku: 

Rozlišujeme aleje ovocné a okrasné, dále také rozlišujeme aleje jednořadé a víceřadé. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Stromořadí je specifickou formou skupiny stromů, které jsou daleko více zdůrazněny 

individuální charakteristiky každého jednotlivého stromu a na rozdíl od skupiny dřevin zde 

nedochází k vytváření přechodového biotopu mezi volnou krajinou a lesem. Přesto jsou 

stromořadí nesmírně důležitým krajinným prvkem a ve volné krajině jsou biotopem pro 

mnoho vzácných druhů živočichů. 

 

Ohrožení stromořadí plyne jednak z hrozby přímé likvidace celého stromořadí nebo 

jeho částí a jednak z poškozování jednotlivých částí stromořadí způsobem obhospodařování 

okolních pozemků. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Krajinný prvek stromořadí je navrhován do skupiny krajinných prvků významných pro 

potřeby GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny podle ustanovení §7, zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Některé z těchto krajinných prvků bývají chráněny jako památné 

stromy podle ustanovení §46, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
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Fotodokumentace: 

Příklad stromořadí 

 

 
Příklad čerstvě vysazeného stromořadí 
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Příklad stromořadí na ortofotomapě: 

Stromořadí jsou na orotofoto mapě identifikovatelná a  interpretovatelná jednoznačně. 

 

Topolový větrolam severně od Opavy, okres Opava, k.ú. Kateřinky u Opavy, měřítko 1:5000 

 

Alej JV od obce Otice, okres Opava, k.ú. Otice, měřítko 1:5000 
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3.17 Vodní tok umělý        

 

Označení: KP_UVO_VT 

 

Popis: 

Povrchová voda tekoucí samospádem v uměle vytvořeném korytě. 

 

Formy krajinného prvku: 

Z hlediska formy můžeme dojít k mnoha rozlišením, za základní je potřeba považovat 

rozdělení na umělý vodní tok stabilizovaný a nestabilizovaný. Způsobů stabilizace vodního 

toku je mnoho a nejsou předmětem této publikace. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

V omezené míře poskytuje umělý vodní tok podobné biotopy jako vodní tok 

přirozený. Zásadním rozdílem je ve většině případů (u stabilizovaných umělých vodních toků 

vždy) skutečnost, že v případě umělého vodního toku jsou omezeny nebo dokonce zastaveny 

přirozené hydromorfologické procesy. Tím dochází k významnému omezení dalších 

hydrologických vazeb a jsou tak ovlivňovány nejenom biotopy vlastního vodního toku, ale 

rovněž související biotopy v údolní nivě. 

 

Podobně jako v případě přirozeného vodního toku je i umělý vodní tok kromě přímé 

likvidace ohrožován především znečišťováním v souvislosti s obhospodařováním sousedících 

pozemků.  

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Krajinný prvek vodní tok umělý je navrhován k zařazení do skupiny krajinných prvků 

významných pro GAEC. Pro posuzování v rámci GAEC je však navrhováno sjednocení 

tohoto krajinného prvku s krajinným prvkem vodní tok přirozený do jediné společné kategorie 

„vodní tok“. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny jako významné krajinné prvky podle §4, 

zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Současně by mělo být dodržováno 

ustanovení §1, zákona 254/2001 Sb. o vodách a s ním související ochrana vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.   
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Fotodokumentace: 

 
Umělý vodní tok s nestabilizovaným korytem 

 

 
Umělý vodní tok s nestabilizovaným korytem 
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Umělý vodní tok se stabilizovaným korytem 

 

 

Příklad umělého vodního toku na ortofotomapě: 

Pokud jsou umělé vodní toky na ortofotomapě viditelné, jsou identifikovatelné s určitým 

rizikem záměny, nemusí být totiž vždy rozlišitelné od vodních toků přirozených .Nápadným 

znakem umělých vodních toků, je jejich jednotvárný průběh s nepřirozeně rovnými úseky, 

toto však nemusí platit vždy, příkladem mohou být např. revitalizované toky, kdy je snaha 

přiblížit se co nejvíce přirozenému charakteru, v takovém případě nemá operátor šanci rozlišit 

vodní tok umělý od přirozeného. Interpretace vodních toků je v případě, že jsou na 

ortofotomapě viditelné, jednoznačná. 
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Drobný vodní tok umělý severně od obce Guntramovice, okres Opava, k.ú. Guntramovice. 

Meřítko 1:3000 
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3.18 Vodní nádrž umělá         

 

Označení: KP_UVO_VN 

 

Popis: 

Vodní nádrž umělá je místem umělé akumulace povrchové vody. 

 

Formy krajinného prvku: 

Mezi umělé vodní nádrže řadíme všechny existující rybníky, přehrady a malé vodní 

nádrže. Jedním ze základních členění umělých vodních nádrží je členění na nádrže průtočné a 

obtočné.  

 

Specifickou formou umělé vodní nádrže jsou suché poldry. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Vodní nádrže se významným způsobem podílejí na ovlivnění mikroklimatu území a 

jsou přirozeným biotopem pro mnoho zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 

obratlovců i bezobratlých. 

 

Vedle uvedených funkcí a vedle funkcí protipovodňové ochrany a retence vody 

v krajině mají umělé vodní nádrže funkci protierozní. Ne vždy je však právě tato protierozní 

funkce žádoucí a může se naopak stávat akcelerátorem neřiditelných erozních jevů v korytě 

vodního toku pod nádrží. Jsou tak velmi často narušovány přirozené hydromorfologické 

procesy v korytě vodního toku. 

 

Vodní nádrže jsou nejčastěji ohrožovány znečištěním souvisejícím se zemědělskou a 

jinou antropickou činností. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Krajinný prvek umělé vodní nádrže je navrhován k zařazení do skupiny krajinných 

prvků významných pro GAEC. Pro potřeby GAEC je však navrženo sjednocení krajinných 

prvků „vodní nádrž přirozená“ a „vodní nádrž umělá“ do jediné kategorie s názvem „vodní 

nádrž“. 

  

Formy zákonné ochrany: 

Obecně jsou tyto krajinné prvky chráněny pouze v případě, že jsou charakterizovány jako 

rybníky. V tom případě jsou významnými krajinnými prvky a vztahují se na ně ustanovení §§ 

3 a 4 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podobně jako v případě vodních toků 

se i na vodní nádrže vztahují ustanovení zákona 254/2001 Sb. o vodách a mimo jiné také výše 

zmiňované ustanovení §1 vodního zákona. 
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Fotodokumentace: 

 
Vodní nádrž umělá – průtočný rybník 

 

 
Vodní nádrž umělá – průtočný rybník 
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Vodní nádrž umělá – obtočný rybník 

 

 

Příklad umělé vodní nádrže na ortofotomapě: 

Vodní plochy umělé jsou identifikovatelné s určitým rizikem záměny, neboť může být 

problematické rozlišit je od vodních nádrží přirozených (hráz, nebo jiné technické zařízení, 

nemusí být na ortofotomapě identifikovatelné). Typickým poznávacím znakem umělé vodní 

nádrže je rovný úsek hráze. Zákres hranice umělé vodní nádrže jako plošného prvku je 

jednoznačný. 
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Umělá vodní nádrž Budišov, okres Opava, k.ú. Guntramovice, měřítko 1:3000 
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3.19 Ochranná hráz        

 

Označení: KP_UVO_OH 

 

Popis: 

Ochranné hráze jsou umělými prvky budovanými za účelem ochrany před povodněmi. 

Ve většině případů se jedná o sypané zemní hráze, které jsou zatravněné.  

 

Formy krajinného prvku: 

V případě ochranných hrází nerozlišujeme samostatné formy krajinného prvku. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Ochranné hráze umístěné v zemědělské krajině mají vedle primární protipovodňové 

funkce také svůj ekologický význam. V závislosti na velikosti (objemu a ploše) vytvářejí 

v zemědělské krajině další typ biotopu, který poskytuje útočiště různým druhům rostlin a 

živočichů. Z tohoto hlediska je ne zcela šťastné ustanovení vodního zákona, které v §59 

zakazuje výsadbu dřevin na ochranných hrázích. Přitom na tzv. vzdušné straně hrází by 

přítomnost dřevin (alespoň keřů) neměla znamenat zásadní ohrožení stability hráze jako 

technického objektu a byla by současně velkým přínosem pro zvýšení pestrosti biotopů na 

uměle vytvořeném krajinném prvku. 

 

Další významná ohrožení krajinného prvku související se zemědělskou činností 

prakticky neexistují. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Z pohledu zemědělského hospodaření neexistují pravděpodobně významnější rizika 

ohrožující tento krajinný prvek a proto není navrhován do skupiny krajiny prvků významných 

pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

 
Příklad ochranné hráze 

 

 
Příklad ochranné hráze za povodňové situace 
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Příklad ochranné hráze na ortofotomapě: 

Ochranné hráze jsou na ortofotomapě bez osobní znalosti území neidentifikovatelné, neboť 

chybí plasticita (výškový vjem). Zákres krajinného prvku tedy není bez znalosti území 

možný. 

 

Ochranná vodní hráz na hranici obce Píšť, měřítko 1:2000 

 

Ochranná vodní hráz na hranici obce Píšť, měřítko 1:2000 
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3.20 Lom        

 

Označení: KP_UUR_LO 

 

Popis: 

Pozůstatek povrchové důlní činnosti různého rozsahu. Většinou se jedná v minulosti 

využívané dobývací prostory pro těžbu kamene, písků, štěrků a jiných nerostů. Nejsou sem 

zařazeny v současné době aktivní lomy a využívané dobývací prostory.  

 

Formy krajinného prvku: 

Může se jednat o pozůstatky lomů, pískoven a štěrkoven. Mohou to být tedy jak 

stěnové lomy, tak důlní díla zahloubená pod úroveň okolního terénu. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Obnažením geologického podloží vzniká v krajině mnoho nových biotopů a uprostřed 

zemědělské krajiny je podobný prvek významným přínosem pro zvýšení rozmanitosti území. 

 

Ohroženost těchto krajinných prvků, zvláště pak těch zahloubených spočívá především 

v riziku vzniku divokých skládek a v zavážení bývalých dobývacích prostorů. Zemědělské 

obhospodařovaní pozemků v sousedství těchto krajinných prvků by mělo respektovat určitou 

ochrannou zónu těchto krajinných prvků. Významné je také ohrožení často vzácných 

společenstev lomových stěn a dalších částí dobývacích prostor postupující sukcesí dřevinných 

společenstev. Tato problematika však nesouvisí s problematikou zemědělského hospodaření, 

ale souvisí s problematikou praktického managementu cenných částí krajiny. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Zemědělská činnost většinou existenci ani stav těchto krajinných prvků neohrožuje, a 

proto nejsou tyto krajinné prvky navrhovány do skupiny krajinných prvků významných pro 

GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

 
Opuštěný lom 

 

 
Opuštěný lom s vodní plochou 
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Příklad lomu na ortofotomapě: 

Povrchové lomy a doly jsou na ortofotomapě identifikovatelné i interpretovatelné 

jednoznačně. Zákres hranice lomu jako plošného prvku je jednoznačný. 

 

Břidlicový povrchový lom v okolí Svobodných Heřmanovi, měřítko 1:2000 
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3.21 Kamenné zídky a hromady        

 

Označení: KP_UUR_KA 

 

Popis: 

Umělé objekty vznikající v dřívějších dobách na hranicích pozemků. Výskyt těchto 

zídek je dosti specifický a je vázaný pouze na některé oblasti České republiky. 

 

Formy krajinného prvku: 

V případě kamenných zídek a hromad nerozlišujeme samostatné formy krajinného 

prvku. V případě zídek se pochopitelně jedná o liniové objekty, které mohou být podle stavu a 

zachovalosti více či méně spojité. V případě hromad se jedná o objekty více méně bodové.  

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Podobně jako meze poskytují kamenné zídky specifický biotop pro mnoho druhů 

především bezobratlých živočichů. Významné však mohou být také z hlediska botanického, 

kdy mohou vytvářet náhradní biotop pro společenstva štěrbinové vegetace skal a drolin. 

Nezanedbatelná je v případě kamenných zídek také jejich protierozní funkce. 

 

Kamenné zídky jsou v současnosti ohroženy především fyzickou likvidací. 

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

I přes svoji obtížnou a často problematickou identifikovatelnost na ortofoto mapách je 

tento krajinný prvek navrhován k zařazení do skupiny krajinných prvků významných pro 

GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny.  
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Fotodokumentace: 

Kamenné hromady 

 

 
Kamenné hromady detail 

 

Příklad kamenných zídek na ortofotomapě: 

Kamenné zídky jsou na ortofotomapě identifikovatelné velmi obtížně. Snadno mohou být 

zaměněny s terasami nebo mezemi. Pro jejich identifikaci je nutná znalost území nebo další 

mapový podklad. 
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Kamenné zídky - NPP Velký Roudný, okres Bruntál, k.ú. Roudno, měřítko 1:10 000 

 

 

Kamenné zídky - NPP Velký Roudný, okres Bruntál, k.ú. Roudno, měřítko 1:5000 
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3.22 Studna        

 

Označení: KP_UUR ST 

 

Popis: 

Uměle vytvořený zdroj vody. V zemědělských oblastech se dnes vyskytuje velmi 

málo. 

 

Formy krajinného prvku: 

V případě studní nerozlišujeme samostatné formy krajinného prvku. 

 

Ekologické vazby a možná ohrožení: 

Jedná se o bodový krajinný prvek uměle vytvořený, v jehož okolí se vytvářejí ostrůvky 

neobhospodařovaných botanických společenstev, která mají přínos především z pohledu 

druhové diverzity širšího okolí. 

 

Ohrožení studní z pohledu zemědělského hospodaření je prakticky zanedbatelné. 

Hospodařící subjekty jsou navíc v řadě případů povinny respektovat vyhlášená ochranná 

pásma těchto vodních zdrojů.   

 

Posouzení z hlediska významu pro GAEC: 

Z pohledu významu pro GAEC nejsou tyto krajinné prvky navrženy k zařazení do 

seznamu krajinných prvků významných pro GAEC. 

 

Formy zákonné ochrany: 

Obecně nejsou tyto krajinné prvky chráněny. V případech, kdy jsou studny využívány 

jako oficiální vodní zdroj, je jejich ochrana zajištěna vyhlášením ochranných pásem podle 

ustanovení §30, zákona 254/2001 Sb. o vodách.   
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Fotodokumentace: 

Opuštěná studna 

 

Příklad krajinného prvku studna na ortofotomapě: 

Studny jsou na orotofoto mapě identifikovatelné s určitou mírou rizika. Jejich velikost při 

pixelu 0,5m je příliš malá, ale odhalit se dají (viz. studny z  okolí Guntramovic). Velké 

hlubinné studny nemusí operátor identifikovat správně, neboť se jedná o větší stavby, různého 

půdorysu. 
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Studny drenážního řádu v okolí obce Guntramovice, okres Opava, k.ú. Guntramovice, měřítko 

1:2000 

 

Hlubinné studny pro čerpání pitné vody ve Velkých Hošticích, měřítko 1:2000 
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4 Posuzování stavu krajinných prvků a možnosti poškození 

vybraných krajinných prvků 
(úroveň III) 

 

Posuzování stavu krajinných prvků je navrhováno podle jejich výše uvedené 

charakteristiky a s ohledem na účel katalogu. Z těchto důvodů byla vytvořena přehledná 

tabulka krajinných prvků významných pro zemědělské hospodaření a pro potřeby GAEC. 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé typy krajinných prvků a jsou zde popsány možné způsoby 

jejich poškození nebo zničení v důsledku provádění zemědělských činností. Kritéria, která 

jsou pro posouzení stavu navrhována, vycházejí z předpokladu, že by se vždy mělo jednat o 

kritéria kvantifikovatelná a že do posuzování stavu krajinných prvků nebudou vnášeny 

subjektivní pohledy posuzujícího. Takový postup je předpokladem jednotné metodiky 

hodnocení dopadu zemědělského hospodaření na krajinné prvky a nejspíš také předpokladem 

obecné pochopitelnosti a přijatelnosti metodiky. 

 

V části třetí byl zdůvodněn výběr krajinných prvků, které byly zařazeny do této skupiny a 

které jsou navrhovány jako krajinné prvky významné pro potřeby GAEC. 
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Pro potřeby GAEC je navrhováno vymezení a posuzování následujících krajinných 

prvků: 

 

Krajinný prvek Riziko, ohrožení Kritérium posuzování 

mez rozorání, fyzická likvidace celé 

meze nebo její části 

zmenšení evidované plochy 

mezí na plošnou jednotku 

posuzovaných pozemků 

(m2/ha) 

terasa fyzická likvidace terasy nebo její 

části. 

zmenšení evidované plochy 

teras na plošnou jednotku 

posuzovaných pozemků 

(m2/ha) 

kamenné zídky a 

hromady 

fyzická likvidace zídek, hromad 

nebo jejich částí 

zmenšení evidované plochy 

zídek a hromad na plošnou 

jednotku posuzovaných 

pozemků (m2/ha) 

solitérní dřevina fyzická likvidace (kácení, 

odstranění) dřeviny 

zánik evidovaného 

krajinného prvku 

poškození dřeviny neodborným 

odstraněním části koruny 

znalecký posudek 

poškození dřeviny zásahem do 

kořenového systému (hlubokou 

orbou, prováděním výkopů 

apod.), poškození kořenových 

náběhů a vlastního kmene 

dřeviny 

znalecký posudek 

poškození dřeviny aplikací 

arboricidů 

znalecký posudek 

skupina dřevin fyzická likvidace (kácení, 

odstranění) dřevin a v jeho 

důsledku zmenšování plochy 

krajinného prvku 

zánik evidovaného 

krajinného prvku nebo 

zmenšení jeho evidované 

plochy 

poškození části dřevin 

v krajinném prvku zásahem do 

kořenového systému (hlubokou 

orbou, prováděním výkopů 

apod.) a v jeho důsledku 

zmenšení evidované plochy 

krajinného prvku 

zmenšení evidované plochy 

krajinného prvku 

znalecký posudek 

poškození dřevin aplikací 

arboricidů a v jeho důsledku 

zmenšení plochy krajinného 

prvku 

zmenšení evidované plochy 

krajinného prvku 

znalecký posudek 

stromořadí fyzická likvidace (kácení, 

odstranění) dřevin a v jeho 

důsledku zmenšování plochy 

nebo délky krajinného prvku 

zánik evidovaného 

krajinného prvku nebo 

zmenšení jeho evidované 

plochy nebo délky 

poškození části dřevin 

v krajinném prvku zásahem do 

kořenového systému (hlubokou 

zmenšení evidované plochy 

nebo délky krajinného prvku 

znalecký posudek 
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orbou, prováděním výkopů 

apod.) a v jeho důsledku 

zmenšení evidované plochy 

krajinného prvku 

poškození dřevin aplikací 

arboricidů a v jeho důsledku 

zmenšení plochy krajinného 

prvku 

zmenšení evidované plochy 

nebo délky krajinného prvku 

znalecký posudek 

vodní tok poškozování břehů vodního toku 

orbou nebo pohybem zemědělské 

mechanizace 

doložitelné poškození 

břehové hrany nebo vlastního 

břehu vodního toku 

v důsledku zemědělské 

činnosti 

ukládání odpadů ze zemědělské 

činnosti do koryta vodního toku 

doložitelné ukládání odpadů 

ze zemědělské činnosti 

vodní nádrž poškozování břehů nádrže orbou 

nebo pohybem zemědělské 

mechanizace 

doložitelné poškození 

břehové hrany nebo vlastního 

břehu vodní nádrže 

v důsledku zemědělské 

činnosti 

ukládání odpadů ze zemědělské 

činnosti do vodní nádrže 

doložitelné ukládání odpadů 

ze zemědělské činnosti 

mokřad fyzická likvidace krajinného 

prvku nebo jeho části 

prováděním technických opatření 

zánik nebo zmenšení 

evidované plochy mokřadu 

v důsledku zemědělské 

činnosti nebo v důsledku 

provedení jiných 

„technických opatření“ 

poškození mokřadu pohybem 

zemědělské techniky, orbou nebo 

pastvou 

doložitelné poškození 

mokřadu v důsledku 

zemědělské činnosti  

fyzická likvidace mokřadu nebo 

jeho části rozoráváním jeho 

okrajů nebo odvodňováním 

mokřadu  

zánik nebo zmenšení 

evidované plochy mokřadu 

v důsledku zemědělské 

činnosti nebo záměrného 

odvodňování mokřadu a jeho 

okolí 

prameniště poškození prameniště pohybem 

zemědělské techniky, orbou nebo 

pastvou 

doložitelné poškození 

prameniště v důsledku 

zemědělské činnosti  

fyzická likvidace prameniště 

nebo jeho části rozoráváním jeho 

okrajů nebo odvodňováním 

mokřadu  

zánik nebo zmenšení 

evidované plochy prameniště 

v důsledku zemědělské 

činnosti nebo záměrného 

odvodňování mokřadu a jeho 

okolí 
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5 Závěry, doporučení 
 

Vytvoření katalogu krajinných prvků je pokusem vytvořit nástroj pro propojování zájmů 

zemědělsky hospodařících subjektů a ochrany přírody. Katalog by měl umožnit lepší orientaci 

všem, kteří v krajině hospodaří, kteří krajinu používají jako „výrobní nástroj“ a kteří současně 

mají zájem udržet ji zdravou nejenom pro sebe, ale především pro generace našich potomků. 

 

Není proto cílem tohoto katalogu vědecky analyzovat problematiku krajinných prvků a jejich 

význam z pohledu krajinné ekologie, cílem je na základě dostupných vědeckých poznatků 

přiblížit problematiku široké veřejnosti, a především pak té její části, která má na stav naší 

krajiny zásadní vliv. 

 

 Při identifikaci krajinných prvků významných pro GAEC se nevyhneme nutné 

identifikaci hospodařícího subjektu, který bude za stav konkrétního krajinného prvku 

zodpovědný. Jinými slovy bude vždy nezbytné „vázat“ konkrétní krajinný prvek na konkrétní 

půdní blok nebo skupinu půdních bloků.  

 

Má-li být katalog krajinných prvků prakticky využitelný, mělo by na něj bezprostředně 

navázat vytvoření digitální mapy krajinných prvků významných z pohledu GAEC. Tato 

digitální mapa by měla být jedním ze základních nástrojů posuzování činnosti zemědělských 

subjektů. 

 

Zařazení konkrétního krajinného prvku do skupiny krajinných prvků významných 

z pohledu GAEC je důležitým krokem nejenom pro naplňování smyslu GAEC, ale také pro 

širší pochopení významu krajinných prvků pro existenci zdravé krajiny.  
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6  Použité zkratky 
 

GAEC  - dobrý zemědělský a ekologický stav  

MZCHÚ  -  maloplošné zvláště chráněné území 

VZCHÚ  - velkoplošné zvláště chráněné území 

CHKO  -  chráněná krajinná oblast 

NP    -  národní park 

LPF  - lesní půdní fond 

ZPF  - zemědělský půdní fond 
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