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Zápis 
ze 3. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 18. dubna 2011 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 
 Program:  

 Dopolední část (řádné jednání) 

1. Diskuze a závěry KPS k verzi návrhu novely zákona 326/2004 Sb., určeného do vnějšího připomínkového 

řízení  

2. Projednání námětů na provedení analýz vlivu zavedení udrţitelného pouţívání pesticidů v ČR a zadání 

jejich zpracování 

3. Různé a závěr 

 

Odpolední část (zvláštní jednání) 

4. Omezení aplikace přípravků na ochranu rostlin v ochranných vzdálenostech od zdrojů povrchových vod a 

okrajů pozemků a vyuţívání nízkoúletové aplikační technologie - současný stav a výhled (stanovisko Státní 

rostlinolékařské správy, diskuze a závěr) 

Jednání zahájil a řídil ing. Hnízdil, zástupce za MZe a předseda KPS. 

Ad1) Na jednání byl podrobně probrán návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, o 

rostlinolékařské péči, ve verzi určené do vnějšího připomínkového řízení (dále VPŘ). Účastníci 

jednání připomínkovali a diskutovali návrh s tím, ţe na jednání vznesené připomínky byly většinou 

uznány, resp. vzaty na vědomí s tím, ţe budou vzneseny také oficielně v rámci VPŘ zástupci 

oficielních připomínkových míst. Výsledek projednání - viz příloha 1 k zápisu.  

S ohledem na absenci nominovaného zástupce i náhradníka za SRS, Svaz měst a obcí a MŢP na 

jednání nebylo moţno podobněji reagovat na dotazy a připomínky vznesené k problematice ochrany 

vod, úloze obcí a povolování přípravků.  

Závěry: 

a) Předseda rozešle členům KPS kompletní návrh novely zákona č. 326 tak, jak bude zaslán 

do vnějšího připomínkového řízení (pozn.: návrh zaslán 18. 4. 2011). 

b) Členové KPS, kteří zároveň zastupují oficielní připomínková místa, využijí projednané 

připomínky na jednání KPS (příloha k zápisu) a zahrnou je podle možnosti do 

připomínek za své instituce.   

Ad2) Z nedostatku času nemohl být tento bod projednán. Předseda poţádal účastníky, aby se vyjádřili 

do 27. dubna, pokud mají závaţné připomínky k zaslanému podkladu k tomuto bodu, zejména 

s ohledem na navrţené zpracovatele analýz. Po tomto datu a po zapracování došlých připomínek bude 

návrh povaţován za přijatý a Mze zahájí kroky k realizaci analýz.  

Závěr: Členové KPS se do 27. dubna 2011 mohou vyjádřit k návrhu přípravy analýz. 

Ad3) Další jednání KPS je plánováno ve 20. týdnu (cca 17. května), pozvánka bude zaslána. Tématem 

bude forma a obsah NAP a jako téma zvláštního (odpoledního) jednání se předpokládá téma 

integrované ochrany rostlin a jejího fungování v ČR. 

Ad4) Úvodem zástupce SRS Ing. Minář,PhD. prezentoval postup SRS při hodnocení přípravků 

vzhledem k rizikům pro pitnou vodu a pro necílové organismy a porovnal jej se situací v zahraničí. 

Stanovisko SRS na toto téma bylo předloţeno také písemně (viz příloha 2). 
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Následně proběhla obšírná diskuze se zaměřením jednak na zajištění ochrany vod před škodlivým 

působením přípravků a jednak na omezení pouţití přípravků v ochranných vzdálenostech (OV) od 

okrajů pozemků s ohledem na ochranu necílových organismů. 

 

Pouţívání přípravků v okolí vod: 

 

- SOVAK + zástupci Povodí: OPVZ nejsou v současné době zárukou ochrany pitné vody, proto 

návrh na povinné dodrţování ochranných vzdáleností i pro pitnou vodu (nejen pro vodní 

organismy). Díky velkým honům a svaţitým pozemkům skončí velká část pesticidů 

v povrchových vodách prostřednictvím vodní eroze. Povodí vodárenských nádrţí by mělo mít 

vlastní reţim integrovaného hospodaření. Ve vodárenských nádrţích je situace mnohem horší neţ 

v tekoucí vodě. Je třeba vázat pouţití přípravku na délku svahu. Z hlediska péče o pozemky se 

projevuje u nás skutečnost, ţe většina pozemků je pronajatá a nájemci se o pozemky náleţitě 

nestarají. Pesticidy se chovají jako dusičnany, do nádrţí se dostávají z toků. 

- Zem. Svaz: velikost pozemků sice hraje roli, ale důleţité je zejména správné nastavení OPVZ. 

- MZe a další: Z hlediska OPVZ není třeba upravovat zákon č. 326/2004 Sb., ale systémově upravit 

vodní zákon tak, aby zajistil dostatečnou ochranu vod před riziky pouţívání nejen přípravků. 

S pomocí zákona č. 326/2004 Sb. je však moţno řešit technologii aplikace přípravku, např. 

preemergentní a časně postemergentní aplikace v určitých plodinách (kukuřice, řepka). Také 

legální zkracování ochranných vzdáleností v závislosti na pouţití protiúletových opatření musí být 

jasně stanoveno zákonem č. 326/2004 Sb.  

V příštím roce má začít platit nařízení vlády o protierozních opatřeních; v jeho rámci regulovat 

pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, cukrovka, případně i řepka) v povodích vod. nádrţí. 

 

- Zástupci Povodí: ochrana vod by měla být součástí povolování přípravků, je třeba změnit způsob 

povolování. V případě přípravků, jejichţ účinné látky se objevují ve vodách ve zvýšené míře, 

návrh při jejich aplikaci povinně zohledňovat svaţitost pozemků; dle SRS existuje SPe2 věta: 

„Neaplikujte na svaţitých pozemcích (≥ 3°svaţitosti), jejichţ okraje jsou vzdáleny od 

povrchových vod < X m“ 

- Dle SRS se přípravky povolují jak z hlediska pouţití ve druhém stupni OPVZ, tak z hlediska 

ochrany necílových vodních organismů. V on-line Seznamu registrovaných přípravků jsou 

uvedeny  SPe3 věty pro všechny nové přípravky a pro přípravky, které byly dosud přehodnoceny 

včetně těch do spotřebování zásob. Okrajem pozemku se rozumí okraj plodiny sousedící 

s nezemědělským pozemkem, včetně např. mezí. Při povolování přípravků se zohledňují 

nepropustné povrchy a silně propustné povrchy (viz čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice) - viz příklad 

označení Protuganu v ČR (příloha 2 k zápisu).  

- SOVAK + MZe: v březnu 2011 bylo dohodnuto, ţe SRS zaměří svůj dozor nad pouţíváním 

přípravků na základě podnětu z Povodí. Podněty je moţné předávat přímo SRS. 

 

- SOVAK: technologie odstraňování pesticidů z vody by znamenala významné zdraţení výroby 

pitné vody. 

- MZe: Je třeba získat studie o obsahu nadlimitního výskytu přípravků v závislosti na druhu 

pěstovaných plodin v povodí vodních nádrţí. 

- Zástupci Povodí: Došlo ke značnému zvýšení citlivosti testovacích metod na přítomnost 

cizorodých látek ve vodě, včetně moţnosti zjišťovat metabolity reziduí účinných látek přípravků. 

Látky ze skupiny chloracetanilidů včetně metabolitů jsou pravidelně sezóně nadlimitní. Problém 

výskytů terbuthylazinu. 

SRS: k nadlimitnímu výskytu terbuthylazinu v povrchových vodách – na unijní úrovni dojde 

v příštích dnech k přehodnocení této látky a snad i ukončení povolení. 

 

- Různé šarţe jednoho přípravku mají na etiketě různé údaje z hlediska ochrany vodních zdrojů. Je 

moţné údaje sjednotit např. s pomocí věstníku? SRS: Je to způsobeno skutečností, ţe etiketa resp. 
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označení musí odpovídat rozhodnutí o povolení platnému v době výroby přípravku a na šarţe 

přípravku rozdílného stáří se tedy mohou vztahovat různá rozhodnutí. Pokud by se jednalo o 

reakci na významné riziko, mohlo by se to řešit přikázáním změny označení, je to na delší jednání. 

Po zrušení povolení přípravku je stanoveno zpravidla 6 měsíců na doprodání zásob a následujících 

12 měsíců na spotřebování zásob. 

 

Pouţívání přípravků v OZ od okrajů pozemků: 

 

- MZe: Dodrţování OZ můţe být někdy v rozporu s integrovanou ochranou rostlin, kdy můţe 

být při začátku napadení škodlivým organismem doporučováno pouze okrajové ošetření 

pozemku. 

- SRS: Dokazování toho, ţe došlo k ošetření okrajů pozemků nevhodným přípravkem, je jak na 

základě kontroly evidence, tak odběrem vzorků sloţité a v případě vzorků i nákladné.  

- Zástupce MŢP: OZ by mohly být uplatňovány v sousedství chráněných území. 

- MZe: Je účelné lépe formulovat ustanovení zákona 326/2004 Sb., pokud jde o závaznost údajů 

uvedených v návodu na pouţití přípravku. 

  

Závěry: 

a) Zákon 326/2004 Sb. bude v rámci své novelizace upraven ve smyslu používání 

nízkoúletové technologie při aplikaci přípravků v kontextu OZ a OP a ve smyslu 

vyjasnění zákonné závaznosti dodržování údajů uváděných v návodu na používání 

přípravku. 

b) Změny v hospodaření v okolí vodárenských nádrží s ohledem na rizika používání 

přípravků v jejich okolí musí řešit vodní zákon, případně s využitím vládního nařízení o 

protierozních opatřeních. Tento přístup by měl také součástí NAP a jeho rozpracování si 

vyžádá další jednání na toto téma. 

c) Zástupce za SOVAK se bude účastnit jako ad hoc člen všech zvláštních jednání KPS pro 

NAP týkajících se ochrany vod.  

 

Zapsal: Hnízdil 
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Příloha 1 

Připomínky vznesené členy KPS k návrhu novely zákona 326/2004 Sb., v platném znění, 

na jednání KPS dne 18. 4. 2011 

 

 §1 - pojem „zařízení pro aplikaci přípravků“: s odkazem na minulé jednání KPS Ing. 

Hnízdil uvedl, ţe secí stroje z hlediska setí mořeného osiva se automaticky nepovaţují za 

zařízení pro aplikaci přípravků. Problematika bude řešena výkladem a zařazena do NAP; 

projednávána bude v rámci tématu testování zařízení pro aplikaci přípravků.  

 §2 odst. 1 písm. k) - definice integrované ochrany rostlin (IOR): Ing. Suchánek 

s odkazem na právní posudky, které má k dispozici, sdělil, ţe nesouhlasí se zněním definice 

s tím, ţe není v souladu s čl. 14 a přílohou III směrnice. Tento názor nebyl dále podpořen ani 

nebylo navrţeno alternativní znění.  

 § 2 odst. 2 písm. r) - definice poradce: RNDr. Schützner vznesl dotaz, zda definice 

poradce se vztahuje i na pracovníky distributorů, kteří budou podávat informace podle § 46a 

odst. 4 a na pracovníky výrobců přípravků, podávající informace o přípravcích a jejich 

účincích zemědělcům. Bylo odpovězeno, ţe pokud je podávání informací omezeno pouze na 

prodávaný produkt, tak tomu tak není. Podmínky pro provozování poradenství jsou stanoveny 

v § 85. 

 § 1 odst. 1 písm. a): V souvislosti s odkazem na ochranu rostlinných produktů dle Ing. 

Řeháka v zákoně 326/2004 Sb. chybí odkaz na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Ze strany zástupců resortu MZd nebyly námitky, připomínka můţe být uplatněna 

v rámci VPŘ.  

 § 3 odst. 1 písm. a) - obecná povinnost omezovat výskyt škodlivých organismů (dále 

ŠO): RNDr. Schützner navrhl podmínit plnění povinnosti tím, ţe jsou k dispozici vhodné 

přípravky. Důvodem je významné sníţení mnoţství vhodných přípravků vzhledem k úbytku 

povolených přípravků a ke stanovení ochranných vzdáleností u některých přípravků. Ing. 

Kazda navrhl, aby se povinnost vyplývající z uvedeného ustanovení omezila hospodářskou 

zdůvodnitelností. Ing. Hnízdil upozornil, ţe nelze regulaci ŠO zúţit pouze na pouţití 

přípravků; také hospodářská zdůvodnitelnost by neměla být omluvou pro vznik škod na 

okolních pozemcích. Nicméně vzato na vědomí, ţe připomínka bude uplatněna v rámci VPŘ. 

 § 4 odst. 2: Ing. Hnízdil informoval, ţe v souvislosti s připomínkou SZIF byl 

odstraněn celý odst. 2 jako nadbytečný. 

 §5- IOR: RNDr. Nedělník navrhl do definice IOR zapracovat, ţe jde o systém 

opatření, který udrţí ŠO pod hladinou hospodářské škodlivosti. Ing. Hnízdil varoval obecně 

před velkými úpravami definic, které by se lišily od znění ve směrnici, aby byla uznána 

transpozice textu směrnice. 

§ 5 odst. 1: Ing. Suchánek s odkazem na právní posudky, které má k dispozici, 

poţadoval, aby ještě před odesláním návrhu zákona do vnějšího připomínkového řízení bylo 

z odst. 1 odstraněno slovo „přednostně“, které se dle jeho názoru můţe vztahovat jen k období 

do 1.1.2014. Ing. Suchánek téţ poţadoval právní stanovisko odboru legisl. právního (OLP) 

MZe k výkladu čl.14 směrnice. Ing. Potměšilová vysvětlila, ţe stanovisko OLP není třeba, 

neboť přímo OLP předloţil návrh zákona do porady ministra a je za tento návrh zodpovědný. 

Ing. Hnízdil zdůraznil, ţe stát nemůţe připustit, aby povinné uplatňování obecných zásad IOR 

uvedených v příloze III směrnice působilo zemědělci hospodářskou ztrátu ve srovnání 

s konvenční ochranou rostlin, kdyţ v samotné definici IOR se hovoří o zvaţování veškerých 

dostupných metod a o hospodářském hledisku. Ing. Mertová připomenula, ţe zásadní v této 

záleţitosti bude stanovisko odboru kompatibility vlády. Ing. Hnízdil uzavřel, ţe všechna tři 
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právní stanoviska předloţená Ing. Suchánkem budou předána OLP v rámci vnějšího 

připomínkového řízení.  

§ 5 odst. 3: Ing. Řehák navrhl celé znění odst. 3 s tím, ţe věcně to můţe být  

v prováděcí vyhlášce. RNDr. Nedělník by do úvodní věty tohoto odstavce doplnil slovo 

„zejména“, aby současné znění předem nevyloučilo případné změny v koncepci IOR. Ing. 

Hnízdil neviděl důvod, aby se popis přílohy III směrnice zcela ponechal na vyhlášku, ale 

podpořil doplnění slova „zejména“. 

§ 5 odst. 5 písm. c): RNDr. Schützner se dotázal, jak bude SRS prakticky zajišťovat  

Dostupnost přípravků. Zástupci MZe vysvětlili, ţe zněním „v rámci svých kompetencí“ se 

rozumí povinnosti SRS podle §§ 37, 37, 38b ad. 

§ 5 odst. 5 písm. b): Ing. Šebek pochyboval, zda zveřejňování informací o situaci ve 

výskytu ŠO ze strany SRS pouze na internetu bude dostatečné, neboť ne všichni zemědělci 

jsou připojeni na internet (tím se vylučuje i moţnost zasílání elektronickou poštou). RNDr. 

Nedělník upozornil na moţnost zveřejnění i přes AZV a KIS. Ing. Král navrhl, aby bylo před 

slovo „internetových“ vloţeno slovo „i“. Tato či podobná úprava bude uplatněna v rámci 

VPŘ. 

 § 33 odst. 2- obsah toxikologického posudku SZÚ: MUDr. Trávníčková nesouhlasila 

s doplněnou větou. Text této věty nebyl se SZÚ ani MZd předem projednán. SZÚ se můţe 

vyjadřovat pouze k pouţitím, která navrhuje ţadatel. SZÚ nepřísluší „stanovovat“ způsob 

aplikace. SZÚ způsob aplikace navrţený ţadatelem posoudí a vyjádří se k němu, popř. 

navrhne příslušná opatření. Připomínku je vhodné uplatnit ze strany MZd v rámci VPŘ.  

 § 33 odst. 5: RNDr. Schützner: Jde o zmateční text, který sice umoţňuje SRS přerušit 

při absenci určitých informací řízení o povolení, avšak závazné termíny podle nařízení 1107 

nejsou dotčeny. O vysvětlení bude poţádán odpovědný zástupce SRS. 

 § 34 odst. 2: MUDr. Hrubý upozornil, ţe vzhledem na novelizaci (vznik nového) 

zákona o chem. látkách bude třeba upravit odkaz. MUDr. Trávníčková navrhla, aby bylo 

odkázáno na příslušné nařízení EU (které zavádí novou terminologii pro označení 

„nebezpečností“ resp. tříd a kategorií nebezpečností). Připomínku je vhodné uplatnit ze strany 

MZd v rámci VPŘ. 

 § 48a – NAP: RNDr. Nedělník navrhl doplnit obsah NAP o opatření pro sníţení rizik 

z výskytu ŠO. Připomínku je vhodné uplatnit ze strany ČAZV v rámci VPŘ. 

 § 52a-ochrana vod: Ing. Melounová (ředitelka SOVAK) se dotázala, kde je v zákoně 

zaručeno správné pouţití přípravků v OPVZ. Ing. Markytánová sdělila, ţe je to součástí 

rozhodnutí SRS o povolení a povinnost tyto poţadavky dodrţet je stanovena v § 49.  

 § 52b - opatření v rizikových oblastech: 

 odst. 1 písm. a) a odst.2: MUDr. Trávníčková s odkazem na novelizaci § 33 navrhla, 

aby byla zakotvena povinnost profes.uţivatelů oznámit předem ošetření přípravkem obci 

v oblastech vyuţívaných širokou veřejností. SZÚ nemůţe u kaţdého přípravku zvaţovat, zda 

je vhodný z hlediska oblastí vyuţívaných veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel. 

RNDr. Schützner navrhl, aby stanovisko SZÚ o povolení přípravku do těchto oblastí bylo 

vypracováno na základě ţádosti firmy. Ing. Ulrych vyjádřil obavu, ţe umoţnění obcím 

stanovit oblasti vyuţívané širokou veřejností a zranitelnými skupinami můţe znamenat 

značná a neopodstatněná omezení pro zemědělce. Ing. Hnízdil zmínil, ţe pravomoc obcí je 

v této oblasti lepší neţ centrální vymezování oblastí; směrnici je nutno v této oblasti 

transponovat. MUDr. Trávníčková dále navrhla, ţe obci by se mělo hlásit, kdy a čím bude 

ošetřováno, aby obec měla moţnost si případně provádění ošetření zkontrolovat. Připomínku 

je vhodné uplatnit ze strany MZd v rámci VPŘ. O vysvětlení bude také poţádán nominovaný 

zástupce za Svaz měst a obcí. 
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 odst. 1 písm. b): Je třeba, aby v rámci vnějšího připomínkového řízení věc posoudil 

rezort ţivotního prostředí, jehoţ zástupce se z jednání KPS omluvil. 

odst. 3 - opatření na ochranu zdraví zemědělců na nedávno ošetřeném pozemku: Místo 

slov „mají přístup“ navrţeno „vstupují“, místo „upřednostňuje“ navrţeno „upřednostní“. Na 

dotaz MUDr. Trávníčkové, k jaké části nařízení (ES) č. 1107/2009 se vztahuje odkaz u pojmu 

„přípravky představující nízké riziko“, lze uvést, ţe jde o čl. 47 nařízení 1107/2009. 

Připomínka bude uplatněna v rámci VPŘ. 

 §§ 61 aţ 65 - zařízení k aplikaci přípravků: RNDr. Schützner upozornil, ţe je třeba  

v zákoně stanovit, ţe pouţitím nízkoúletového zařízení lze legálně zkracovat ochranné 

vzdálenosti (ke zdrojům povrchové vodě apod.). Připomínka bude uplatněna v rámci VPŘ. Na 

dotaz Ing. Řeháka, zda by neměly být testovány i zádové postřikovače pouţívané 

profesionálně, odpovězeno, ţe jde o výjimku z tohoto testování umoţněnou čl. 8 odst. 3b) ve 

směrnici. Podmínka udělení této výjimky - tj, ţe „obsluha byla informována o nutnosti 

pravidelně vyměňovat příslušenství a o zvláštních rizicích souvisejících s tímto zařízením a 

…. byla v souladu s čl. 5 vyškolena pro účely pouţívání tohoto zařízení“ se povaţuje za 

splněnou na základě poţadavků stanovených v § 61 odst.2 aţ 5 návrhu novely. 

 §§79a-79e - sankce: RNDr. Schützner upozornil, ţe zákon neřeší sankce za uvedení  

nepovoleného přípravku na trh. Připomínku je vhodné uplatnit ze strany CCPA v rámci VPŘ. 

 § 85 - poradenství: Ing. Řehák nesouhlasil s tím, aby stačilo pro poradce vzdělání 

podle odst. 1 písm. b) a c), jde o degradaci RL vzdělání. Vzato na vědomí, ţe připomínka 

v tomto smyslu bude uplatněna v rámci VPŘ. 

 § 86 - odborná způsobilost: Ing. Řehák nesouhlasil s tím, aby osoba, která pořádá 

kurzy a školení odborné způsobilosti, musela mít tuto činnost zabezpečenou drţitelem 

osvědčení třetího stupně, jde o přehnaný poţadavek. Ing. Hnízdil sdělil, ţe jde o poţadavek 

MZe, které rozhoduje o pověřování vzdělávacích zařízení - je třeba mít takto zákonem 

garantováno, ţe bude dodrţen rozsah a úroveň školení a kurzů. Ing. Řehák také nesouhlasil s 

vytvořením tří stupňů osvědčení. Vzato na vědomí, ţe připomínky v tomto smyslu budou 

uplatněny v rámci VPŘ. 

 

 MUDr. Trávníčková s odkazem na čl. 7 směrnice navrhla, aby Toxikologickému 

informačnímu středisku byly ze strany SRS poskytovány informace o toxikologii povolených 

přípravků. Připomínku je vhodné uplatnit ze strany MZd v rámci VPŘ. O stanovisko bude 

také poţádán odpovědný zástupce SRS. 

 
 

 

-------- 



7 

 

 

 

Příloha 2 

 

Ochranné vzdálenosti od povrchových vod (a okrajů pozemků) při aplikaci 

přípravků na ochranu rostlin 

(dokument Státní rostlinolékařské správy) 

 

1. Obecný úvod do problematiky: 

Jedním z  povinných okruhů hodnocení přípravku podle Směrnice Rady 91/414/EHS (a od 

14.6. Nařízením EP a Rady 1107/2009) je posouzení 

- rizika pro vodní organismy  

Rozsah podkladů, které musí ţadatel o povolení předloţit, je harmonizován pro celou EU. 

Postup při hodnocení rizika je rovněţ obdobný. Pouţívají se matematické modely, které 

stanovil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). 

Zjednodušeně se dá popsat hodnocení tak, ţe se pro navrţené pouţití (pouţití = dávka/ha x 

plodina x termín aplikace x počet aplikací za sezónu aj.) posuzuje: 

 kolik přípravku při aplikaci dopadne na půdu 

 co se s účinnou látkou přípravku v půdě děje = na jaké další látky se rozpadá, za 

jak dlouho, jak se látka a její rozkladné produkty v půdě pohybují (smývají, 

prosakují nebo se vymývají) 

 modelováním se z výše uvedeného zjistí, jaké mnoţství jednotlivých látek se 

dostane do povrchové vody v různé vzdálenosti od místa aplikace 

 ze studií se zjistí, kolik vodních organismů uhyne při různých mnoţstvích látek ve 

vodě 

 přesahuje-li mnoţství uhynulých organismů limit stanovený v EU, navrţené 

pouţití přípravku je nutno omezit tak, aby se sníţilo mnoţství kritických látek ve 

vodě (např. sníţí se dávka, oddálí se aplikace od vody, sníţí se počet aplikací za 

rok apod.) 

 není-li moţné pouţití přípravku omezit (např. přípravek by sníţením dávky ztratil 

účinnost nebo vzdálenost od vody by musela být tak velká, ţe by přípravek byl pro 

praxi nepouţitelný) přípravek se nepovolí. 

 

Riziko aplikace tedy nespočívá jen v úletu, ale i v průsaku nebo splavení. Vodní plocha je 

tedy ohroţena, i kdyţ ji nezasáhne aplikační kapalina.  

Ochranná vzdálenost nevzniká rozhodnutím úřadu (SRS), ale je výsledkem 

harmonizovaného matematického modelu. Stanovuje se proto, aby rizikový přípravek 

mohl být podle kritérií EU povolen. 

 

Současný stav v ČR 

A. Různé plodiny téhož přípravku často mají na etiketě různé ochranné vzdálenosti.  

Riziko je u různých plodin různé. To, aby se vzdálenost počítala a uváděla zvlášť pro 

kaţdou plodinu, svého času poţadovala zemědělská sdruţení i výrobci přípravků. 

Pokud by se stanovila jedna vzdálenost pro celý přípravek, musela by to být 

vzdálenost pro tu plodinu, která by byla nejrizikovější, tedy nejdelší.  
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B. Ochranná vzdálenost u většiny přípravků je v návodu k použití historicky 

stanovena pro klasické trysky a klasickou aplikační techniku (tedy nikoli pro 

protiúletové zařízení).  

Před zveřejněním metodiky pro zkracování vzdáleností, byl pěstitel nucen vţdy 

dodrţet tu vzdálenost, která byla uvedena na etiketě přípravku. Bez ohledu na kvalitu 

své techniky a její protiúletové vlastnosti  

 

C. Aby se vzalo do úvahy protiúletové zařízení a zvýhodnili se pěstitelé s modernější 

technikou, zveřejnila SRS metodiku pro zkracování ochranných vzdáleností. 

Metodika je víceméně totoţná se systémem v Rakousku či Německu. Zavedení 

metodiky prosazovala řada pěstitelských svazů + CCPA. Většina ohlasů z praxe je 

zatím kladná, nicméně část pěstitelů ţádá zjednodušení. 

 

Situace v jiných zemích EU: 

Ochranné vzdálenosti jsou u přípravků standardně využívány ve všech zemích EU, 

protože se jedná o součást metodik Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a 

Evropské komise. I pouţívaná omezující věta SPe 3 je standardizovanou větou Směrnice 

Rady 91/414/EHS.  

Matoucí pro pěstitele můţe být, ţe v některých zemích jsou stanoveny právním předpisem 

obecné ochranné vzdálenosti pro všechny přípravky (např. 20 m od povrchové vody). 

V takovém případě je zbytečné uvádět na etiketách vzdálenosti kratší a uvádí se jen 

vzdálenosti nad 20 m. V ČR, kde pevné vzdálenosti stanoveny nejsou, je pak na etiketě 

ochranná vzdálenost např. 5 m, zatímco v první zemi není na etiketě vzdálenost uvedena, 

protoţe je pěstitel povinen dodrţet 20 m ze zákona. 

Protoţe jsou specialisté SRS v průběţném kontaktu s odborníky v jiných zemích (po vstupu 

do EU byli pro tuto činnost proškoleni specialisty z Velké Británie, Německa a Rakouska), 

můţeme říci, ţe postupují obdobně, jako v zemích na západ na a jih od ČR.  

 

Situace v jiných zemích u kontrolní činnosti: 

Všechny země EU kladou mimořádný důraz na ochranu vodních organismů a vodních zdrojů. 

V zemích jako Irsko, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Belgie aj. je kontrola 

dodržování ochranných vzdáleností k povrchové a podzemní vodě součástí kontrol 

cross-compliance. Např. v Německu se standardně odebírají vzorky půdy z ochranných pásů 

a posuzuje se, zda nedošlo k jejich ošetření. 

Pokud se týče ochranných vzdáleností od okrajů pozemků, jejichž cílem je ochrana 

necílových členovců a rostlin, dotázána byla většina zemí EU. Postoj zástupců národních 

inspekcí vyznívá tak, že ochranné vzdálenosti od okrajů pozemků jsou sice oficiálně 

povinné, ale kontrola je benevolentní. 

 

S ohledem na výše uvedené k této věci přistupuje i SRS: 

Vzhledem k probíhající debatě o Směrnici 128/2009 o udrţitelném pouţívání pesticidů a o 

Národním akčním plánu ochranné vzdálenosti od okraje pozemku (= ochrana necílových 

členovců a rostlin) nebudou kontrolovány. Oblasti, kde budou vzdálenosti případně 

v budoucnu závazné a otázky jejich kontroly by měly být řešeny v rámci zavádění zásad 

integrované ochrany. SRS nehodlá kontroly ochranných vzdáleností od okrajů pozemků 

ze své iniciativy zahajovat. Tyto vzdálenosti mají být respektovány v těch systémech 

ochrany, které vyžadují zvýšený zřetel na ochranu necílových členovců a vyšších 

necílových rostlin. 
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Příklad označení přípravku Protugan 500 v Německu (ochrana vodního 

prostředí): 
(NG 404) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen 
Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von 
Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht 
erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 
vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder - die 
Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 

(NG 405) Keine Anwendung auf drainierten Flächen.  

(NG 410) Keine Anwendung auf Böden mit einem mittleren Tongehalt größer/gleich 30 %. 

(NG 411) Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand mit 
einem Corg.-Gehalt kleiner als 1%. 

(NT 102) Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der 
jeweils geltenden Fassung mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels 
ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten 
erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten 
Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung 
als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 

(NW 468) Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie 
Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die 
Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 
 
(NW 605) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von oberflächengewässern – ausgenommen nur 
gelegentlich Wasser führender, aber einschließlich periodisch Wasser führender Oberflächengewässer – muss mit einem 
Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) 
in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern 
einzuhalten. Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen, ist neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. 
Reduzierte Abstände: 
bei 2,5 l/ha: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
bei 3,0 l/ha: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m 

(NW 606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels 
mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich Wasser führender, aber 
einschließlich periodisch Wasser führender Oberflächengewässer – eingehalten wird. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
bei 2,5 l/ha: 10 m 
bei 3,0 l/ha: 15 m 

 

Příklad označení přípravku Protugan 50 SC v České republice  
(ochrana vodního prostředí): 

SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 

blízkosti povrchové vody/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).  

Přípravek nesmí zasáhnout ţádné okolní porosty.  
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SPe 2 Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na písčité půdy s obsahem org. 

uhlíku <1 %, na půdy s obsahem jílu ≥30 % a v období mezi 1.6.-1.3. neaplikujte na půdách 

odvodňovaných podzemní drenáţí.  

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů sniţte úlet dodrţením neošetřeného ochranného 

pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.  

Přípravek nevyţaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, 

necílových členovců, půdních mikroorganismů a makroorganismů a necílových rostlin.  
Dodrţujte pokyny pro pouţívání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a ţivotní prostředí. 

 

Příklad označení dosud neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin v ČR 

z dubna 2011 (ochranné vzdálenosti): 

 

Uvedení informace v on-line Seznamu registrovaných přípravků:     

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené 

ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do jarních 

obilovin, brambor, řepky olejky (jarní) a do máku, 6 m při aplikaci do ozimých 

obilovin (podzimní aplikace) a 10 m při aplikaci do řepky olejky (ozimé). 

Při 50 %, 75 % a při 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do ozimé řepky 

olejky a do ozimých obilovin (podzimní aplikace) zkrátit ochrannou vzdálenost 

s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod. 

SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochrannou vzdálenost 15 m od 

okraje ošetřovaného pozemku. 

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na 

necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 3 m od okraje 

ošetřovaného pozemku. 

Uvedení téže informace na etiketě přípravku (zjednodušená tabulková forma, bez vět):     

Plodina 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních 

organismů [m]  

mák setý, jarní obiloviny, hořčice, 

řepka olejka (jarní), brambor 
4 4 4 4 

 ozimé obiloviny 6 4 4 4 

řepka olejka (ozimá) 10 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na 

ochranu necílových členovců [m]  

polní plodiny 15 10 3 3 

 

 

Jakékoli další dotazy, návrhy a připomínky směřujte na pripravky@srs.cz    
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