
TÉMA: VODA 

Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 1 

Znění kontrolovaného požadavku DZES 1a 

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod 
splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených 
pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený 
podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry. 

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo 
zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně. 

Střední 
Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo 
zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně. 

Velký 
Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo 
zjištěno v rozsahu nad 25 metrů. 

Závažnost 

Malá 
Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 
břehové čáry od 2 do 3 metrů. 

Střední 
Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 
břehové čáry od 1 do 2 metrů včetně. 

Velká 
Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 
břehové čáry do 1 metru včetně. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
(Portál farmáře, LPIS) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
www.ukzuz.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.ukzuz.cz/


 

TÉMA: VODA 

Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 1 

Znění kontrolovaného požadavku DZES 1b 

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod 
splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených 
pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás 
o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s 
rychle uvolnitelným dusíkem. 

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u 
pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu do 10 
metrů včetně. 

Střední 
Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u 
pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu od 10 
do 25 metrů včetně. 

Velký 
Hnojení v ochranném pásu podél u pozemků se sklonem 
nad 7° bylo zjištěno v rozsahu nad 25 metrů. 

Závažnost 

Malá 
Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti 
od břehové čáry od 20 do 25 metrů včetně. 

Střední 
Hnojení bylo provedeno na ochranném nehnojeném pásu 
ve vzdálenosti od břehové čáry od 10 do 20 metrů včetně. 

Velká 
Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti 
od břehové čáry do 10 metrů včetně.  

Trvalost 
Odstranitelná x 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
www.eagri.cz (Portál farmáře, LPIS) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského www.ukzuz.cz. 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.ukzuz.cz/


 

TÉMA: VODA 

Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 1 

Znění kontrolovaného požadavku DZES 1c 

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod 
splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených 
pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou 
vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů. 

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky 
na ochranu povrchové vody, je 1. 

Střední 
Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky 
na ochranu povrchové vody, je 2 až 4. 

Velký 
Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky 
na ochranu povrchové vody, je 5 a více. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s 
požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska 
ochranné vzdálenosti od povrchové vody. 

Velká x 

Trvalost 
Odstranitelná x 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
www.eagri.cz (Portál farmáře, LPIS) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského www.ukzuz.cz. 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.ukzuz.cz/

