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Mimořádné	odběry	vzorků	krmiv	v	souvislosti	s	požárem	firmy	
REMIVA	v Chropyni

ÚKZÚZ byl MZe požádán dopisem ze dne 13.4.2011 č.j. 71838/2011 – MZE - 17411, aby 

v rámci svých kompetencí prověřil možnost negativního ovlivnění potravinového řetězce v souvislosti 

s požárem v areálu firmy REMIVA v Chropyni. Společně s odběrem vzorků půd byla rovněž provedena

kontrola krmivářského podniku za účelem prověření možné kontaminace krmiv. V krmivářském 

podniku byly odebrány 2 vzorky objemných krmiv (kukuřičná siláž a vojtěšková senáž), které mohly 

být kontaminovány kouřovým spadem.

Úřední kontrola byla provedena dne 27. 4. 2011 v zemědělském podniku Agroječmínek s.r.o. 

spojená s odběrem vzorků objemných krmiv. Tyto vzorky byly analyzovány na přítomnost PCB

v laboratoři ÚKZÚZ a dioxinů v laboratoři ve Frýdku – Místku. Při této úřední kontrole byl s 

provozovatelem krmivářského podniku domluven následný odběr vzorků vojtěškového porostu, který 

se nachází v těsné blízkosti společnosti REMIVA s.r.o., tak aby byly výsledky analýz (PCB, dioxiny) byly 

k dispozici před sklizní porostu ke krmným účelům.

V souvislosti s výše uvedenou kontrolou byl dne 3. 5. 2011 u stejného provozovatele 

krmivářského podniku (Agroječmínek s.r.o.) proveden odběr vzorků vojtěškového porostu před

1. sečí. Vojtěškový porost se nachází přímo mezi areálem společnosti REMIVA s.r.o. a areálem 

podniku Agroječmínek s.r.o. Tento porost byl odebrán z půdního bloku č. 0801 o rozloze 40,12 ha-1, 

ve 20 čtvercích á 1m2, výška porostu se pohybovala v rozmezí 15-35 cm. Vzorky vojtěškového porostu 

byly analyzovány stejně jako v předchozím případě na obsah PCB a dioxinů ve stejných laboratořích. 

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že kontaminace u odebraných objemných 

krmiv a porostu vojtěšky nebyla prokázána. Žádný z analyzovaných vzorků nepřekračuje maximální 

stanovené limity stanovené vyhláškou č. 356/2008 Sb., kterou je prováděn zákon č. 91/1996 Sb., o 

krmivech, v aktuálním znění. 
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