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1. Úvod

Sekci úřední kontroly tvoří čtyři oddělení a součástí sekce je také Odbor zemědělské inspekce 

(OZI), který má sedm poboček. V roce 2012, stejně jako v současné době, vykonávala

oddělení svoji specializovanou činnost a zajišťovala v rámci svých činností také metodické 

vedení Odboru zemědělské inspekce tvorbou metodických pokynů. Odděleními, ve spolupráci 

s OZI, byl zpracován roční plán kontrolní a analytické činnosti za účelem zajištění koordinace 

kontrolní činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, ekologického zemědělství a živočišné výroby. Dále 

se jednotlivá oddělení podílela na legislativě (národní i evropské), organizovala vzdělávací 

akce, vykazovala publikační činnost a poskytovala informace podle příslušných právních 

předpisů. Tato zpráva uvádí přehled stěžejních činností na jednotlivých odděleních SÚK v

roce 2012, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky inspekčních kontrol a odběrů 

vzorků.

2. Oddělení krmiv (OK)

2.1 Metodická činnost

Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti krmiv a výživy zvířat za:

- administrativní činnosti – spolupráce při správním řízení, registruje a schvaluje 

krmivářské provozy, podílí se na tvorbě národní legislativy,

- tvorbu plánů úředních kontrol zaměřených hlavně na kvalitu a bezpečnost krmiv,

- metodické vedení OZI,

- zpracování výsledků kontrol do průběžných a závěrečných zpráv

Úřední kontroly ÚKZÚZ v oblasti bezpečnosti krmiv jsou prováděny formou běžných kontrol 

registrovaných nebo schválených provozů a dále v podobě cílených kontrol a monitoringu 

přítomnosti zakázaných nebo nežádoucích látek v produktech určených pro výživu zvířat.

Kontrolní činnost zajišťují inspektoři OZI podle ročních plánů kontrolní činnosti, v souladu 

s metodickými pokyny. 

Běžné kontroly provozů jsou zaměřeny na ověření dodržování aktuálních legislativních 

předpisů u činností spojených s výrobou a uváděním krmiv na trh. Součástí kontrol může být 

odběr vzorku krmiva pro ověření jeho bezpečnosti nebo jakosti. Frekvence kontrol 
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u jednotlivých typů krmivářských provozů za rok je plánována s ohledem na rozsah 

registrovaných činností a možné riziko ohrožení potravinového řetězce. 

Cílené kontroly krmiv jsou zaměřeny na aktuální rizika, která mohou ohrožovat bezpečnost 

krmiv. Odběr vzorku krmiv je vždy součástí cílené kontroly. Plán cílených kontrol 

a monitoringu nežádoucích látek je každý rok upravován na základě výsledků zjištěných 

v předchozích letech a podle aktuálních rizik pro bezpečnost krmivového řetězce.

V roce 2012 bylo inspektory vykonáno celkem 2639 úředních kontrol. Konkrétní počty 

kontrol vztažené k jednotlivým činnostem v provozech ukazuje následující tabulka:

Činnost Počet provozů v evidenci Počet kontrol

Výrobci krmných surovin 283 220

Výrobci krmných směsí registrovaní 219 436

Výrobci krmných směsí schválení 135 424

Výrobci doplňkových látek registrovaní 9 12

Výrobci doplňkových látek schválení 6 10

Výrobci premixů registrovaní 9 15

Výrobci premixů schválení 22 73

Mobilní výrobny 72 38

Dovozci 247 252

Distributoři a dodavatelé 1617 535

Dopravci 902 1

Prvovýrobci 28387 623

Celkem 31908 2639
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Četnost kontrol je předem stanovena podle prováděných činností, kdy je plánováno zpravidla 

1-5 kontrol v podniku ročně (1 kontrola u distributorů nebo dodavatelů, mobilních mícháren, 

5 kontrol například u výrobců premixů). Pokud počty provozů převyšují počty provedených 

kontrol (např. mobilní výrobny), znamená to, že provozovatel svou činnost v dané době 

neprovádí, ale zůstává registrovaný. Pokud činnost neprovádí delší dobu, je vyzván ke zrušení 

registrace. U dopravců a prvovýrobců je kontrolováno pouze malé procento provozů (tedy 

průměrně výrazně méně než 1 kontrola za rok).

Případy porušení právních předpisů

V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 87 závad. Z toho bylo 13 řazeno mezi 

marginální. K zahájení sankčního správního řízení bylo odesláno 22 podnětů. Výše 

pravomocně uložených pokut za rok 2012 činila 353.000,- Kč. Provozovatelé nejčastěji 

porušili obecné požadavky na bezpečnost krmiv ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 1 

písm. a) Nařízení ES č. 767/2009, čl. 6 odst. 1 Nařízení č. 183/2005 a § 3 odst. 1 zákona č. 

91/1996 Sb., o krmivech (např. nedodržení stanovených limitů pro doplňkové látky při výrobě 

a uvádění krmiv do oběhu, překročení povolených limitů obsahu nežádoucích látek 

a produktů v krmivech, použití doplňkových látek v rozporu s jejich povolením, křížová 

kontaminace krmiva, nedodržení deklarovaného složení krmiva, nedodržování postupů 

HACCP, aj.). 

2.2 Kontrola krmivářských provozů - běžné kontroly

V roce 2012 bylo v rámci běžné kontroly odebráno 731 vzorků krmiv. Z tohoto počtu bylo 

418 vzorků kompletních a doplňkových krmných směsí, 125 vzorků krmných surovin, 103 

vzorků minerálních krmiv, 67 vzorků minerálních krmiv a další krmné komponenty. Jako 

nevyhovující bylo hodnoceno 157 analyzovaných vzorků (21,5 % případů). Vyšší podíl 

nevyhovujících vzorků byl zaznamenán u premixů (34,3 %), krmných směsí (21,8 %) 

a minerálních krmiv (19,8 %) v porovnání s podílem závadných krmných surovin (12,8 %). 
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Počty vzorků krmiv, odebraných v rámci běžné kontroly

Vzorek Odebráno
Nevyhovující 
(NV)

Podíl NV(%)

Krmné suroviny

Obiloviny    45 6      13,3

Olejniny      9 2      22,2

Hlízy a kořeny      4 0      0
Pícniny    40 2      5

Ostatní rostliny      0 0        0
Mléčné suroviny      1 0        0

Živočišné suroviny      5 2      40
Rybí suroviny      3 0        0

Minerální suroviny      4 0        0
Ostatní suroviny    14 4     28,6

CELKEM   125           16     12,8

Krmné směsi

Kompletní KS pro hospodářská zvířata    235 34     14,5

Kompletní KS pro domácí a ostatní zvířata      57 21     36,8

Doplňkové KS pro hospodářská zvířata    111 33     29,7
Doplňkové KS pro domácí a ostatní zvířata      15   5     33,3

CELKEM    418 91     21,8

Premixy      67 23     34,3
Doplňkové látky        7   1     14,3

Minerální krmiva    103 20     19,4
Mléčné krmné směsi        8   3     37,5

Ostatní        3   1     33,3

CELKEM VZORKŮ    731           157     21,5

Krmné suroviny nevyhověly zejména parametry kvalitativních znaků (popel, vláknina, 

dusíkaté látky). Jednalo se zejména o obiloviny a jejich produkty, olejniny a jejich produkty, 

pícniny a živočišné suroviny. U premixů byly nejčastěji překročeny limity stopových prvků 

(Mn, Zn, Cu) a vitamínů A a E. V případě krmných směsí byly přeneseny nedostatky 

ze surovin a premixů, nejčastějšími nevyhovujícími parametry byly tudíž výše zmíněné 

obsahy popela, vlákniny, dusíkatých látek, mědi, zinku, vitamínů A a E a manganu.



Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský Sekce úřední kontroly Strana 6 /33

6

Nejčastější parametry nevyhovujících vzorků krmiv, odebraných běžnou kontrolou
(uvedeno v % případů porušení)

2.3 Kontrola krmivářských provozů - cílené kontroly 

a monitoring

V roce 2012 bylo odebráno a zbožíznalecky posouzeno 1281 vzorků krmiv, z toho 52 vzorků 

nevyhovělo (17 kontrolovaných vzorků bylo nevyhovujících na cílený parametr, ostatní 

případy se týkaly porušení jiných platných limitů nebo nedodržení deklarované jakosti 

produktu).

Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech

Kontrola je zaměřená na možnou kontaminaci krmiv zpracovanými živočišnými bílkovinami 

(PAP). Bylo zkontrolováno celkem 221 krmných směsí a surovin. Přítomnost nepovolených 

zpracovaných živočišných bílkovin nebyla v žádném vzorku zjištěna.
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Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů

Cílem kontroly je zachytit přítomnost tkání suchozemských živočichů v rybí moučce, zvláště 

v souvislosti s povolením používat rybí moučku do mléčných krmných směsí. Mikroskopicky 

bylo prověřeno 45 vzorků rybí moučky nebo krmných směsí, v žádné nebyly nalezeny tkáně 

suchozemských živočichů.

Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů (POP)

V rámci kontroly bylo analyzováno 19 vzorků krmiv a krmných surovin, žádný vzorek nebyl 

vyhodnocen jako nevyhovující. PCB byly sledovány zároveň s dioxiny, aby bylo možné 

posoudit expozici zvířete všem těmto toxinům. Zjištěné hodnoty byly nízké, většinou pod 

mezí detekce 0,5 µg. Pro PCB dosud nebyly stanoveny prahové hodnoty.

Cílená kontrola dioxinů, furanů a PCB dioxinového typu

V rámci cílené kontroly bylo analyzováno celkem 40 vzorků, zejména rybí moučka, sušená 

krmiva a doplňkové látky. Stanovené limity se pohybují od 0,75 do 6 ng WHO-TEQ/kg podle 

druhu krmiva pro dioxiny a od 1,25 do 24 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro sumu 

dioxinů a PCB. Všechny analyzované vzorky vyhověly stanoveným limitům.

Monitoring mykotoxinů

V rámci této kontroly se zjišťuje přítomnost aflatoxinů B1, B2, G1 a G2, zearalenonu, 

ochratoxinu A, fumonisinů B1 a B2, T2 a HT2 toxinu. Bylo odebráno 70 vzorků krmiv 

a krmných surovin. Většina zjištěných hodnot, včetně všech provedených analýz aflatoxinů, 

byla na nejnižší úrovni detekce analytu. Źádný výsledek stanovení mykotoxinů v krmivech 

nepřekročil maximální povolený limit ani doporučené směrné hodnoty.

Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech

Inspektoři odebrali 128 vzorků krmných surovin pro zjištění nežádoucího obsahu těžkých 

kovů. Byl sledován obsah olova, kadmia, arsenu a rtuti. U žádného vzorku nebylo zjištěno 

překročení stanoveného limitu obsahu sledovaných těžkých kovů.
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Cílená kontrola používání kokcidiostatik

Cílená kontrola ověřuje, zda se doplňkové látky nevyskytují v krmivech pro druhy či 

kategorie zvířat, pro které nejsou povoleny nebo zda jejich obsah nepřekračuje povolený 

limit. V rámci kontroly bylo odebráno celkem 272 vzorků kompletních, doplňkových 

a minerálních krmných směsí a premixů. Bylo zjištěno 5 případů kontaminace krmiv 

kokcidiostatiky, 1 případ výrazného překročení deklarovaného obsahu kokcidiostatika 

a 1 případ absence deklarovaného kokcidiostatika ve směsi.

Cílená kontrola obsahu mědi a zinku pro prasata

Cílem této kontroly bylo sledování, zda je dodržován maximální povolený obsah mědi a zinku 

v krmivech pro prasata a selata. Inspektoři odebrali 49 vzorků krmiv, požadovanému obsahu 

mědi nevyhověl 1 vzorek krmné směsí, obsah zinku byl nevyhovující u 3 vzorků krmiv.

Cílená kontrola dodržování dalších limitů doplňkových látek

Při této kontrole se sledovalo dodržování maximálních limitů vitaminu A, vitaminu D3, 

železa, jódu, mědi, manganu, selenu a zinku. Odebráno bylo 60 vzorků krmných směsí, 

ve dvou případech byl překročen maximální povolený limit mědi a zinku, v jednom případě 

manganu.  

Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy

V rámci kontroly bylo odebráno a ve spoluprácí s ÚSKVBL vyhodnoceno 18 vzorků 

krmných směsí. Žádný z prověřených vzorků nepřekročil stanovenou úroveň nevyhnutelné 

křížové kontaminace ve výši 1 % aplikované dávky účinné látky léčiva.

Cílená kontrola pesticidů

Přítomnost pesticidů byla zjišťována u 81 vzorku obilovin, olejnin a rybí moučky. Jeden 

vzorek krmné suroviny slunečnicové semeno byl vyhodnocen jako nevyhovující, 

s nadlimitním obsahem chlormekvátu. Většina ostatních hodnot se pohybovala na nejnižší 

úrovni detekce účinné látky.
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Cílená kontrola přítomnosti a označování GMO

V rámci této kontroly jsou sledovány genetické modifikace v krmných surovinách 

a krmivech. Jedná se zejména o kukuřici, řepku, sóju, rýži a kompletní i doplňkové krmné 

směsi. Část vzorků byla analyzována v laboratoři VÚRV Ruzyně. Bylo prověřeno 52 vzorků 

krmiv, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující.

2.4 Kontrola krmivářských provozů - mimořádné kontroly

V roce 2012 bylo na základě podnětů provedeno 25 kontrol (podněty SVS, reklamace či 

prolongace) a v rámci RASFF bylo provedeno 8 kontrol s jedním odebraným vzorkem 

kompletní krmné směsi pro pstruhy. V tomto odebraném vzorku se potvrdila kontaminace 

léčivem. Předmětné krmivo bylo staženo z trhu.

2.5 Evidence krmivářských provozů 

V registračním systému ÚKZÚZ bylo k 31. 12. 2012 evidováno 17.924 právnických nebo 

fyzických osob, které požádaly o registraci krmivářských provozů pro činnost výroba, 

uvádění do oběhu, prvovýroba nebo doprava krmiv. Celkem bylo k tomuto datu evidováno 

31.233 provozů, z toho schválených bylo 328 a registrovaných bylo 30905 provozů. 

V roce 2012 bylo nově schváleno 17 a registrováno 741 provozů. Změny v evidenci byly 

provedeny u 81 schválených a 638 registrovaných provozů. Z evidence bylo vyjmuto 511

provozů, z toho 25 schválených a  486  registrovaných provozů. 
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Přehled specifikaci činností v registrovaných nebo schválených krmivářských provozech 

včetně údaje o počtech distributorů, dodavatelů a dovozců krmiv
Stav k 31.12.2012

Druh činnosti Schválené Registrované Celkem ČR

Výrobci krmných surovin 6 277 283

Výrobci doplňkových látek 6 9 15

Výrobci premixů 22 9 31

Výrobci krmných směsí 135 219 354

Mobilní výrobny 0 72 72

Faremní míchárny krmiv 0 454 454

Zemědělská prvovýroba – všeobecně 0 28387 28387

Dovozci krmiv 85 162 247

Dodavatelé krmiv 219 864 1083

Distributoři 121 413 534

Dopravci krmiv 0 902 902

Uvádění na trh – krmné suroviny 0 1156 1156

Uvádění na trh – krmné směsi 0 883 883

Uvádění na trh – doplňkové látky 162 153 315

Uvádění na trh - premixy 132 85 217

Pozn.: V rámci jednoho provozu může být prováděno současně i více činností

Přehled  provedených  registrací  za  rok  2012

Registrace
Schválené 

provozy

Registrované 

provozy
Prvovýroba Celkem

Nové registrace 17 198 543 758

Změna registrace 81 308 330 719

Zrušení registrace 25 115 371 511

Kontakt na Oddělení krmiv:

Ing. Michal Beránek, tel. 257 294 240, michal.beranek@ukzuz.cz
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2.6 Klasifikace jatečně upravených těl (JUT) jatečných zvířat

V roce 2012 bylo provedeno 486 kontrol klasifikace skotu v 57 podnicích a zkontrolováno 

bylo 8569 JUT. Průměrná chybovost klasifikace skotu byla 5,45 %. U 211 JUT byla zjištěna 

chybná obchodní úprava a u 43 JUT chybné označení. Byla dána 2 nápravná opatření.

Na klasifikaci prasat bylo provedeno 613 kontrol v 65 podnicích, zkontrolováno bylo 27686 

JUT prasat a chybovost klasifikace byla 7,37 %. V 802 případech byla zjištěna chybná 

obchodní úprava JUT a v 20 případech chybné označení. Dáno bylo 1 nápravné opatření.

Metodický pracovník se v roce 2012 zúčastnil zasedání Rady SEUROP a podílel se 

na přípravě novely zákona č. 110/1097 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Vybraní 

inspektoři spolupracovali  s VÚŽV v Uhříněvsi na disekčním pokusu k tvorbě nových 

regresních rovnic pro odhad podílu libového masa v JUT prasat.

Plán kontrol a jeho plnění jednotlivými inspektory kontroly klasifikace JUT skotu a prasat 

i v rámci poboček byl pravidelně sledován a čtvrtletně vyhodnocován. Byla zajištěna rotace 

inspektorů dle požadavků EU - 75 rotací u kontrol skotu a 54 rotací u kontrol prasat. Byla 

provedena 2 praktická školení inspektorů na klasifikaci JUT skotu za účasti školitelů 

z VÚŽV Uhříněves a MzeČR a 1 praktické školení na klasifikaci JUT prasat ultrazvukovými 

přístroji.

Byl  připraven plán úředních kontrol na rok 2013. Rovněž byla zpracována zpráva z úředních 

kontrol za rok 2012 a dotazník DG AGRI pro kontroly klasifikace JUT skotu a prasat. 

Kontakt: MVDr. Verena Aberlová, tel. 543 548 321, verena.aberlova@ukzuz.cz

3. Oddělení registrace hnojiv (ORH)

V roce 2012 pokračovala registrace hnojiv a pomocných látek podle zákona č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech. Kromě registrace pracovníci ORH evidují hnojiva a pomocné látky uváděné do oběhu 

i dalšími 3 legálními způsoby, tzn. v režimu ohlášení (podle zákona č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech), vzájemného uznávání (podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008) a HNOJIV ES 

(podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 2003/2003). 
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HNOJIVA ES jsou však evidována a následně zveřejněna v Registru hnojiv pouze na základě 

žádosti výrobce resp. dodavatele, protože tato hnojiva ze své podstaty žádné evidenci ani 

povinnému hlášení nepodléhají.

V režimu registrace bylo vydáno celkem 436 rozhodnutí, z toho 147 rozhodnutí o registraci, 241 

prodloužení platnosti registrace a v 48 případech bylo vydáno rozhodnutí o změně žádosti 

o registraci. Dále bylo ohlášeno 83 hnojiv a v 1 případě bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o ohlášení hnojiva. V režimu vzájemného uznávání bylo evidováno 71 výrobků, v režimu 

HNOJIV ES pak 40 hnojiv. 

V rámci odborného dozoru bylo provedeno inspektory OZI celkem 161 kontrol (14 pochybení) 

a bylo odebráno celkem 216 vzorků (136 registrovaných hnojiv a pomocných látek, 

17 ohlášených hnojiv, 62 HNOJIV ES a 1 vzájemně uznaný výrobek). Na základě výsledků 

analýz vzorků bylo zrušeno 6 rozhodnutí o registraci. Důvodem byly kromě nevyhovujících 

jakostních ukazatelů také 2 případy překročení limitů rizikových prvků (tab. 1). Dále byla 

zahájena 2 správní řízení u HNOJIV ES (chybná deklarace + nevyhovující jakostní ukazatele). 

Cílené kontroly (tab. 2) zaměřené na průmyslové komposty, digestáty a statková hnojiva byly 

prováděny jednak u registrovaných a ohlášených výrobků (jako součást odborného dozoru), 

jednak jako kontrola výrobků určených pro vlastní potřebu. V rámci cílených kontrol bylo 

rovněž odebráno 7 tzv. sušených hnojů (1 drůbeží, 4 kravské, 2 koňské). Kromě standardních 

stanovení bylo metodou na detekci kyseliny močové ověřováno, zda koňské resp. kravské hnoje 

neobsahují větší podíl drůbežího hnoje než deklarovaných max. 15% - což se však u žádného 

případu nepotvrdilo.  

Tab. 1 Hnojiva, u nichž byly v roce 2012 zjištěny nadlimitní obsahy rizikových prvků*)

Výrobek Žadatel/výrobce
Překročení limitů 

rizik. prvků (v mg 

prvku/kg vysuš. vz.)

Fertila-B, rekultivační substrát BioImpro s.r.o., Lipská 4705, 430 03 

Chomutov, výrobna Ahníkov

Ni (78,1/50)

Zn (327/300)

Průmyslový kompost, 

organické hnojivo

SETRA, spol. s r. o., Zvonařka 16, 617 00 

Brno, kompostárna Chrlice
Hg (1,26/1)

*) červeně vyznačen limit TK 



Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský Sekce úřední kontroly Strana 13 /33

13

Tab. 2 Cílené kontroly v roce 2012 - průmyslové komposty, digestáty, statková hnojiva, 

sušené hnoje *)

Počet odebraných vzorků 

(překroč. limitů rizik. prvků/ 

nedodržení jakostních 

ukazatelů)

Překročení limitů rizik. prvků 

(v mg prvku/ kg vysuš. 

vzorku)

Průmyslové komposty 35 (1/5) Hg (1,26/1)

Digestáty 
45 (2/1)

Zn (1380/1200)

2x Cu (302/250; 305/250)

Statková hnojiva 24 (0/-)

Sušené hnoje 7 (0/0)

*) červeně vyznačen limit TK 

Kontakt na Oddělení hnojiv:

Ing. Jaroslav Houček, tel. 257 294 218, jaroslav.houcek@ukzuz.cz

4. Oddělení biologických testací (OBT)

4.1 Vegetační zkoušky a testy

V roce 2012 byly na 13 odrůdových stanicích vedeny tři stacionární polní zkoušky, celkem na 

1935 pokusných parcelách. Tyto zkoušky dlouhodobě hodnotí různé způsoby a stupňované 

intenzity základního hnojení a různé způsoby organického hnojení při omezeném používání 

minerálních hnojiv ve vztahu k výnosu a kvalitě pěstovaných plodin a v neposlední řadě 

hodnotí půdní vlastnosti.

K výročím 50 let provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd a 40 let trvání 

dlouhodobých pokusů byla vydána Publikace „Padesát let AZZP v ČR“ a „Čtyřicet let 

stacionárních pokusů ÚKZÚZ“ a uspořádán odborný seminář.

Na 13 lyzimetrických stanovištích v odlišných klimatických a půdních podmínkách jsou 

dlouhodobě sledovány vstupy živin a doprovodných látek do půdy z organických 

i minerálních hnojiv, ze srážkových vod, případně závlahové vody a výstupy živin 

odčerpaných sklizní a ztráty živin zjištěné v eluátu. Na stanovišti Hradec nad Svitavou byly 
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instalovány další dvě šachty, které umožní sledovat průsak živin při různé intenzitě jak 

minerálního tak organického hnojení.

Ve zranitelné oblasti na třech lokalitách byla prováděna víceletá polní zkouška 

s diferencovanými dávkami hnojení minerálními živinami a organickými hnojivy (kejda, 

digestáty, kompost). 

Ve vegetační hale v Brně bylo založeno pět nádobových zkoušek ve 491 nádobách. Ve dvou 

registračních zkoušách byly ověřovány huminové látky Ligno Aktivátor a granulované 

hnojivo HAP, což je humatizovaný amonium fosfát (AMOFOS). Vliv kapalných hnojiv FOS 

s růstovými regulátory byl testovám v další registrační zkoušce na květinách (pelargonie) 

a zelenině (rajče a paprika). V postregistrační zkoušce bylo třetím rokem sledováno hnojivo 

Rošťák na bázi rostlinného popele, které má charakter organominerálního draselno-

vápenatého hnojiva. Pozornost byla zaměřena na možný transfer rizikových prvků 

a polyaromatických uhlovodíků do konzumních částí pěstovaných plodin, stejně jako jejich 

výskyt (a odbourávání) v půdě.

4.2 Biologické zkoušení krmiv (BZK) 

Na hale pro chov prasat  BTS Lípa proběhl test Tanin v odchovu selat pro firmu Tanin 

Sevnice ze Slovinska. Cílem testu bylo zjistit účinnost chráněného taninu (HT) na růstové 

a zdravotní parametry selat ve zhoršeném hygienickém prostředí (cíleně simulovaném) s a bez 

doplňkových látek.

V roce 2012 pokračovala spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, byl 

proveden test  Ověření účinnosti KKS pro nutrie odlišných barevných typů. Do testu bylo 

zařazeno celkem 60 kusů odstavených nutrií, poměr pohlaví 1:1, těchto barevných typů -

nutrie standardní, stříbrná a přeštická ( test probíhal do února 2013).

V rámci biologických testací kompletních krmných směsí pro odchov kuřic a chov nosnic 

byla provedena testace pro firmu Integra a. s. Žabčice. Testace byla rozdělena na 2 etapy, 

odchov kuřic (od 10. 5. do 31. 8. 2012), chov nosnic pokračuje i v letošním roce (1. 9. 2012 

do 27. 9. 2013).
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Kompletní krmné směsi jsou ověřovány na snáškových hybridech společnosti INTEGRA a.s. 

Žabčice. Jedná se o hybridy - Bovans Brown, Moravia BSL, Moravia Barred, Bovans 

Sperwer, Isa Sussex, Dekalb White. Do testu bude zařazeno 420 kuřiček, po 70 kusech podle 

hybridů.

V rámci testování netradičních surovin byly provedeny tyto dílčí biologické pokusy:

- na základě spolupráce na grantovém úkolu s VÚB Havlíčkův Brod, biologická testace

s cílem ověřit produkční účinnosti kompletních krmných směsí pro výkrm husích 

brojlerů, se zařazením různé procentické hladiny sušených topinamburových hlíz 

v KS.

- ověření účinnosti prebiotické složky inulinu z topinamburu v denní KD 

vysokobřezích kobyl, sledování předpokládaného snížení střevních kolik a zvýšení 

aktivity mikroflory tlustého střeva i kvalitativních ukazatelů mateřského kobylího 

mléka.

4.3 Agrochemické zkoušení zemědělských půd za období 

2006 - 2011

V oblasti agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) bylo v roce 2012 

prozkoušeno celkem 386 250 ha z.p., což představuje 99,8 % celoročního plánu a bylo 

odebráno 64 589 půdních vzorků (100,2 %). Pro MZe byla za tuto oblast vypracována výroční 

zpráva Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2006 – 2011.

AZZP je pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti; provádí se v šestiletých 

cyklech a zahrnuje odběr vzorků, jejich chemický rozbor a vyhodnocení výsledků. AZZP je 

prováděno na základě zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 

pozdějších předpisů. Na zkoušených pozemcích se stanovují u všech vzorků tyto 

agrochemické vlastnosti: půdní reakce, obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku 

a vápníku. Dále se vypočítává aktuální kationtová výměnná kapacita, potřeba vápnění 
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a poměr K : Mg. Základní agrochemické půdní vlastnosti jsou hodnoceny samostatně 

pro ornou půdu, trvalé travní porosty, vinice, intenzivní sady a chmelnice. 

Půda vyžaduje soustavnou péči v komplexu půdoochranných opatření, včetně optimalizace 

jejího chemizmu. Významným indikátorem péče o půdu je pravidelná, státem garantovaná 

kontrola v systému agrochemického zkoušení půd. Pravidelně aktualizované výsledky AZZP 

včetně bilancovaní živin umožňují, na základě vápnění a racionálního hnojení půdy, účelnou

regulaci chemizmu půdy a optimalizaci stanovištních podmínek rostlin.

Vybrané výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2006-2011:

 Průměrná hodnota půdní reakce zemědělské půdy v ČR je 6,0 stupně pH. Vývoj 

výměnné půdní reakce má dlouhodobě negativní trend vedoucí k postupnému 

okyselování zemědělské půdy 

 Průměrná zásoba přístupného fosforu v zemědělské půdě ČR činí podle výsledků této 

zprávy 87 mg.kg-1. Půdní zásoba přístupného fosforu dlouhodobě mírně klesá a také 

srovnání podle kritérií hodnocení má negativní trend

 Průměrný obsah přístupného draslíku v zemědělské půdě ČR je v současné době 

240 mg.kg-1. Obsah přístupného draslíku v zemědělské půdě ČR v posledních letech 

mírně stoupal a také srovnání podle kritérií hodnocení vykazovalo mírně pozitivní 

trend. Příčinou mohou být, podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu, 

vyšší úhrny srážek v posledních letech, způsobující větší uvolňování fixovaných 

forem draslíku z mřížek jílových minerálů do půdního roztoku. Možná je i nižší 

fixace K+ vlivem klesajícího pH půdy. Dalším argumentem je klesající počet 

hospodářských zvířat, potažmo změna plodinové skladby osevních postupů. Snižující 

se potřeba pícninářských plodin na straně jedné a pěstování „finančně“ zajímavých 

plodin (mák, řepka a obilí), s odvozem jen hlavního produktu na straně druhé, vedlo 

v minulých letech k menšímu odběru draslíku z půdy a tím i narovnávání, ještě do 

nedávna tak výrazně záporné, bilance této živiny. Tento argument ovšem přestává 

v současné době platit, protože pěstování pícnin pro bioplynové stanice a odvoz 

slámy do spaloven zřejmě v budoucnu povede k dalšímu prudkému úbytku této 

živiny v půdě.
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 Průměrný obsah přístupného hořčíku v zemědělské půdě ČR je 188 mg.kg-1. Vývojový 

trend obsahu přístupného hořčíku není zcela jednoznačný, vykazuje stagnaci, ale i 

mírné snížení nebo zvýšení. Tento stav do jisté míry souvisí se zastoupením jiných 

kationtů v sorpčním komplexu (především draslíku) a tím lepším nebo horším 

uplatněním méně aktivního hořčíku 

 Průměrný obsah přístupného vápníku v zemědělské půdě ČR je 2 795 mg.kg-1. Půdní 

zásoba přístupného vápníku postupně klesá. Tento trend je v poslední době stále více 

výrazný a plně koresponduje s poklesem půdní reakce 

 Současný stav zásobenosti zemědělských půd ČR draslíkem a hořčíkem se pozitivně 

projevuje v zužování poměru těchto dvou kationtů, což však při velmi úzkém poměru 

navozuje problém ve výživě draslíkem a potřebu zvýšeného hnojení touto živinou

Na základě výsledků z dlouhodobých polních zkoušek je prokázáno, že pro udržení obsahu 

fosforu v půdě na počátečním stavu postačuje v řepařské i bramborářské výrobní oblasti 

průměrná roční dávka přibližně 30 kg P2O5.ha-1. Obdobně pro udržení počátečního stavu 

přístupného draslíku v půdě postačuje v řepařské oblasti dávka asi 100 kg K2O.ha-1

a v bramborářské až 150 kg K2O.ha-1. Při zpětném zapravení vedlejších produktů do půdy je 

dostatečná (podle výrobních oblastí) hladina hnojení na úrovni 40 až 60 kg K2O.ha-1

Pro stanovení úrovně minerálního hnojení je možné považovat za účelnou, z hlediska 

dosahované produkce i zásobenosti půdy, průměrnou roční dávku 100 až 120 kg N, 30 kg 

P2O5 a 50 až 150 kg K2O. Horní hranice uvedeného rozpětí by měla být s ohledem na draslík 

preferována na půdách v bramborářské oblasti.

Kontakt na Oddělení biologických testací:

Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., tel. 543 548 316, michaela.smatanova@ukzuz.cz -  

vegetační zkoušky, hala  

Ing. Vladimír Klement, Csc., tel. 569 430 444, vladimir.klement@ukzuz.cz – AZZP
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5. Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví (OBPL)

5.1 Bezpečnost půdy

Bazální monitoring půd (BMP)

V roce 2012 proběhly každoroční odběry půdních vzorků ornice a podorničí na 40 stálých 

plochách Bazálního monitoringu zemědělských půd a 5 plochách v chráněných územích 

(CHÚ) určených ke stanovení organických polutantů. Z důvodů úspor byl počet odebraných 

vzorků snížen na polovinu, tzn., že z každé monitorovací plochy byl odebrán vzorek ornice. 

Celkem tedy bylo odebráno 40 vzorků půd na zemědělsky obhospodařovaných plochách 

a 5 vzorků půd na plochách v chráněných územích. V těchto vzorcích byl stanoven obsah 

polychlorovaných bifenylů (7 kongenerů PCB), polycyklických aromatických uhlovodíků 

(16 EPA PAH) a organochlorových pesticidů – hexachlorhexanu (4 izomery HCH), 

hexachlorbenzenu (HCB) a látek skupiny DDT (o´,p´-  a  p´,p´- izomery DDT, DDE, DDD).

Ve vybraných 10 vzorcích bylo nově stanoveno 9 kongenerů PBDE. Stanovení PBDE je 

od roku 2012 screeningově prováděno ve vybraných environmentálních matricích (více str. 

19).

Mediány obsahů organických polutantů v půdních vzorcích, 2004-2012, ornice / 

svrchní horizont, μg.kg-1 suš. (ppb)

PCB 16 EPA PAH HCB
Látky skupiny 

DDT

Orná půda 2,20 627 3,24 21,6

Chmelnice 3,56 573 8,60 218

TTP 3,59 592 2,96 15,4

CHKO 2,12 181 0,60 3,66

Dále byly v rámci BMP odebírány vzorky rostlin pro stanovení celkového obsahu rizikových 

prvků na vybraných 22 plochách základního subsytému BMP a 24 plochách subsystému 

kontaminovaných ploch BMP. Celkem bylo odebráno 79 vzorků rostlinného materiálu.

Obsahy rizikových prvků v odebraných vzorcích byly hodnoceny na základě Nařízení Komise 

(ES) č. 1881/2006 (hodnocení z hlediska potravin) a podle Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 

(hodnocení z hlediska krmiv).
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Na 35 monitorovacích plochách BMP byly v prvním říjnovém týdnu odebrány půdní vzorky 

určené pro stanovení půdních mikrobiálních vlastností. Sada stanovovaných parametrů 

zahrnuje metody charakterizující biomasu, aktivitu a diverzitu půdních mikrobiálních 

společenstev.

V závěru roku, před zámrzem, byly na 23 monitorovacích plochách odebrány vzorky ornice 

a podorničí určené ke stanovení minerálních forem dusíku.

V první polovině roku 2012 byly shromážděny a do databáze uloženy informace o hnojení, 

použitých přípravcích na ochranu rostlin a pěstovaných plodinách ze všech monitorovacích 

ploch BMP.

Vybraná data z Bazálního monitoringu půd byla  na základě smlouvy předána VÚRV 

(k řešení výzkumného projektu NAZV QJ1210211) a VÚMOP (výzkum rizik kontaminace 

povrchových vod plošnými zemědělskými zdroji, zejména vodní erozí).

Registr těžkých kovů

Pro Registr těžkých kovů bylo v roce 2012 vybráno ze vzorků AZZP celkem 507 vzorků půd, 

z toho v rámci agendy „zahušťování“ na zemědělských půdách 441 vzorků půd a v rámci 

agendy „ekologičtí zemědělci“ 53 vzorků půd a 13 vzorků půd z pozemků po aplikaci kalů. 

Stanovení prvků ve výluhu 2M HNO3 bylo v roce 2009 ukončeno, v současné době se 

rizikové prvky stanovují pouze po extrakci lučavkou královskou. Tvorba této části databáze 

byla zahájena v roce 1998.

Od začátku monitorování rizikových prvků proběhl nejdříve velkoplošný průzkum po 100 ha 

plochách, na který navázalo zahušťování (7 ha) v místech nalezení kontaminované půdy tak, 

aby se získal obrys kontaminované plochy, a v místech s dosud chybějícími daty o zatížení 

půdy rizikovými prvky (vyplnění „bílých“ míst na mapě).

Z „Registru kontaminovaných ploch“ lze  pro výluh 2M HNO3 přibližně odvodit, že podíl 

kontaminované zemědělské plochy se pohybuje kolem 0,8 % zemědělské půdy. Hodnocení 

bylo provedeno podle vyhlášky č. 13/1994 Sb.
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Monitoring kalů ČOV

V roce 2012 bylo odebráno 88 vzorků kalů z čistíren odpadních vod, jejichž produkce je dále 

využívána v zemědělství, nebo se jedná o velké a dlouhodobě monitorované ČOV. V těchto 

vzorcích je stanoven obsah těžkých kovů a ve vybraných 21 organické polutanty (PCB, 

16 EPA PAH, AOX, HCH, HCB, látky skupiny DDT a nově PBDE – pouze v 10 vzorcích).

Stanovení PBDE je screeningově prováděno od roku 2012 ve vybraných environmentálních 

matricích (více str. 26).

Mediány obsahů organických polutantů v kalech ČOV (1998 - 2012)

g.kg-1 suš. (ppb) mg.kg-1

PCB
(suma 6 kong.)

16 EPA PAH HCB HCH
Látky 

skupiny DDT

PBDE
(suma 9 kong.)

AOX

123 5321 11,1 1,00 44,9 31,1 216

V 21 případech je kal z monitorovaných ČOV určen k přímé aplikaci na ZPF, 41 kalů se 

kompostuje. Kaly určené ke kompostování mají vyšší obsahy sledovaných prvků a látek než 

kaly určené k přímé aplikaci na zemědělskou půdu. Statisticky průkazný rozdíl byl potvrzen 

pouze pro obsahy kadmia. 

Box diagramy obsahu Cd a Pb v kalech ČOV, odběry vzorků 2012 (mg.kg-1, pr_apl – kaly 

určené k přímé aplikaci na zemědělskou půdu, kompost – kaly určené ke kompostování)

Kadmium (Cd)        Olovo (Pb)
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Monitoring kvality půdy a rostlin po aplikaci kalů

Od roku 2010 se vzorky půd po aplikaci kalů neodebírají v terénu, ale stejně jako vzorky 

pro Registr těžkých kovů, se vybírají ze vzorků AZZP. Organické polutanty se již 

nestanovují. Vzorky rostlin se odebírají z ploch po aplikaci kalů, na kterých byly 

v předchozích letech zjištěny nadlimitní obsahy prvků. V roce 2012 bylo vybráno 13 vzorků 

půd a 15 vzorků rostlin.

Sedimenty

Od roku 1995 do konce roku 2012 bylo odebráno a zanalyzováno celkem 432 vzorků 

sedimentů (v roce 2012: 21 vzorků). Z uvedeného počtu je 238 rybníků „polních“ a 128 

rybníků „návesních“, 43 rybníků lesních a 23 sedimentů z toků. V sedimentech se provádí 

stanovení výměnného pH, zrnitosti, přístupných živin, dále stanovení obsahu těžkých kovů, 

PCB, 16 EPA PAH, AOX, HCH, HCB, látky skupiny DDT a nově PBDE. Stanovení PBDE 

je screeningově prováděno od roku 2012 ve vybraných environmentálních matricích (více str. 

26).

Aktivní biomonitoring

Aktivní biomonitoring je jednou z možných metod vedoucích ke zjištění aktuálních 

atmosférických depozičních zátěží krajiny a především zemědělské produkce vybranými 

prvky, spočívající v cíleném vystavení vybraných rostlin atmosférickým vlivům v zájmovém 

území a sledování jejich reakce. Jako bioindikátory slouží rostliny jílku mnohokvětého 

a borovice černé. 

V roce 2012 byl aktivní biomonitoring provozován na 7 stanovištích. Vzorky jílku jsou 

odebírány v pravidelných 4 týdenních intervalech, vzorky jehličí se odebírají 2x ročně. V roce 

2012 bylo odebráno a analyzováno 24 vzorků jílku a 8 vzorků jehličí. Ve všech vzorcích jsou 

stanoveny obsahy těžkých kovů a 16 EPA PAH.

Stanoviště aktivního biomonitoringu a pěstované bioindikátory v roce 2012

Plzeň Závišín Přerov n./L. Opava Vratimov Lípa Jaroměřice

Jílek x x ano ano x ano ano

Borovice ano ano x ano ano x x
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Odběry vzorků (a shromažďování informací o plochách BMP) provádí ve většině případů 

ispektoři regionálních Oddělení zemědělské inspekce, část vzorků odebírají pracovníci 

Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví a pracovníci Oddělení mikrobiologie a biochemie.

Veškeré výsledky chemických analýz jsou shromažďovány v příslušných databázích, jejichž 

struktura je přímo uzpůsobena potřebám oddělení. Každá oblast činnosti má svou vlastní 

agendu. SW je vyvíjen přímo na pracovišti. 

Ke všem oblastem činnosti jsou zpracovány zprávy, které jsou v úplném nebo částečném 

znění přístupné na webových stránkách ústavu.

5.2 Činnost lesnická

Hodnocení účinnosti leteckého vápnění

Kontrola účinnosti vápnění proběhla v přírodní lesní oblasti (PLO) č.1. Krušné hory, 

na lesních správách (LS) Kraslice (16 odběrných míst), Horní Blatná (6 odběrných míst) 

a Litvínov (26 odběrných míst). Dále na pozemcích Městských lesů Nejdek (3 odběrná místa) 

a Lesů Sever s.r.o. (2 odběrná místa). Vzorky byly odebrány zaměstnanci oddělení. Jednotlivá 

odběrná místa byla volena tak, aby postihovala kontrolu po 5 resp. 10 letech.

Pro hodnocení účinnopsti po 10 letech byly vybrány plochy v západní části Krušných hor na 

území lesních správ (LS) Kraslice a (LS) Horní Blatná. Ve vápněných porostech byly 

odebrány vzorky na 11 odběrných místech. K těmto byly pro srovnání odebrány vzorky na 13 

nevápněných (kontrolních) odběrných místech v porostech nacházejících se v jejich blízkosti.

Pro hodnocení účinnosti po 5 letech od vápnění byla vybrána odběrná místa ve východní části 

Krušných hor na území LS Litvínov. Ve vápněných porostech bylo umístěno 13 odběrných 

míst, k tomu 15 kontrolních  míst v nevápněných porostech. Na této lokalitě je sledování 

změn chemických vlastností půdy a asimilačních pletiv prováděno po 2 a 5 letech od data 

leteckého vápnění.
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Zobrazení meliorovaných ploch a odběrných míst v PLO č.1: Krušné hory

Mikrobiologie lesních půd

Šetření mikrobiologických vlastností lesních půd se soustředilo na  (PLO) č. 8: Křivoklátsko 

a Český kras. Zde byly odebrány vzorky na LS Křivoklát (1. odběrné místo) a LS Nižbor

(7 odběrných míst). Soubor mikrobiologických šetření byl doplněn v PLO č. 21b: Ještěd na 

území LS Ještěd (dvě odběrná místa) a v PLO č. 27: Hrubý Jeseník na území LS Janovice.

Vybrané mikrobiologické charakteristiky mají sloužit k hodnocení podmínek koloběhu živin 

a energie. Odběrná místa jsou volena tak, aby byly postiženy všechny lesní vegetační stupně 

a plošně významné skupiny lesních typů.
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Sledované mikrobiologické charakteristiky

COXF oxidovatelný uhlík %

C/N Poměr C : N

Cext extrahovatelný uhlík µg.g-1

Next extrahovatelný dusík µg.g-1

MBC uhlík mikrobiální biomasy µg.g-1

RES bazální respirace titračně µgCO2-C.g-1.h-1

RSS bazální respirace µgO2-C.g-1.h-1

SRS substrátem indukovaná respirace µgO2-C.g-1.h-1

MiQC MBC/Cox %

qC RES/MBS µgCO2-C.h-1mgMBC-1

SRS-MBC SRS/MBC µgO2-C.h-1mgMBC-1

AMO anaerobní amonifikace µNH4
+-N.g-1.d-1

URE aktivita ureázy µNH4
+-N.g-1.d-1

AGL α – glukosidáza nmol MUF.g-1.h-1

AGM chitináza nmol MUF.g-1.h-1

B4F fosfodiesteráza nmol MUF.g-1.h-1

BGL β- glukosidáza nmol MUF.g-1.h-1

DCB cellobiosidáza nmol MUF.g-1.h-1

SUL arylsulfatáza nmol MUF.g-1.h-1

XPN β- xylosisidáza nmol MUF.g-1.h-1

4FF fosfomonoesteráza nmol MUF.g-1.h-1

RKR-u specifická růstová rychlost h-1

Test dřevin ve Stachách na Šumavě

Na lignikultuře ve Stachách na Šumavě bylo během roku prováděno vyžínání buřeně. 

Na podzim proběhlo měření výšek dřevin na celé ploše. Zvlášť byla hodnocena jednak 

klonová zkouška v horní části plochy a jednak produkční zkouška s vybranými druhy topolů 

a vrb.

Jako nejvhodnější pro pěstování v těchto podmínkách se jeví klony topolů 371, 378, 383 

a Max. U klonů 378 a 383 nejsou navíc zjištěny ztráty při zalesnění.

Produkční zkouška klonů Jap-105, S-195 a S-218 se dosud omezila pouze na sledování 

výškového přírůstu. Z tohoto pohledu se nejlépe projevuje klon S-195, který roste výrazně 

lépe než ostatní dva zkoušené klony.
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Ověření účinnosti feromonových odparníků

Cílem zkoušky bylo ověřit deklarovanou hmotnost a expirační dobu nejméně tří druhů 

feromonových odparníků v celkovém počtu minimálně 18 kusů. Po dohodě s LČR, s.p. 

a VLaS ČR, s.p. byly testovány tyto druhy odparníků: IT, PC, PCIT - Ecolure. Test byl 

proveden laboratorním vážením v kombinaci s terénní biologickou zkouškou. Ověření bylo 

provedeno na dvou plochách: 

1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Mimoň - LS Břehyně 

2) Lesy České republiky, s.p. – LS Třebíč

V průběhu vegetační sezóny v roce 2012 byly testovány tři druhy feromonových odparníků -

IT, PC, PCIT – Ecolure v celkovém počtu 24 kusů. Laboratorním vážením před a po expozici 

odparníků byla potvrzena jejich expirační schopnost. Feromonový odparník PC Ecolure 

uvolnil 94,6 % z původní hmotnosti, IT Ecolure 94,3 % a PCIT Ecolure 93,5 %. 

Deklarovaný obsah byl ověřen úplným vysušením vzorku po jeho expozici. U feromonového 

odparníku PC  Ecolure byl zjištěn skutečný obsah účinné látky ve výši 116,3 %, u IT Ecolure 

115,7 % a u PCIT Ecolure 114,3 % vzhledem k obsahu deklarovanému. 

Doprovodná biologická zkouška ověřila dobrou účinnost na lapání cílových kůrovců. Ta je 

potvrzena trendem odpovídajícím sezonní populační dynamice kůrovců s charakteristickým 

květnovým a červencovým píkem gradace.

5.3 Funkční úkoly

Gamaspektroskopické stanovení aktivit 137Cs v půdách a půdních extraktech na vybraných 

lokalitách BMP – dlouhodobý úkol prováděný ve spolupráci s MENDELU. Činnost ÚKZÚZ 

je zde omezena na odběr 23 půdních vzorků

Závislost obsahů POPs v rostlinách na obsahu POPs v půdě (2010 – 2012) – probíhá 

na vybraných lokalitách BMP (s dlouhodobě monitorovanými obsahy POPs v půdě), aby bylo 

možné vysledovat případnou závislost obsahů těchto látek v rostlinách na obsahu v půdě. 

Hlavním důvodem rozšíření stávajícího monitoringu bylo zvýšit úroveň našeho poznání 

týkající se obsahů POPs v rostlinách a množící se dotazy (nejen) odborné veřejnosti. Bylo 

odebráno 14 vzorků rostlin.
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Výkop a popis pedologických sond na pozorovacích plochách Bazálního monitoringu půd

(2011 - ??) – cílem úkolu je sjednotit použitou klasifikaci půdních typů (půdní typy na 

monitorovaných plochách), neboť v průběhu trvání monitoringu půd došlo dvakrát ke změně 

klasifikačního systému půd. Dosud bylo znovu vykopáno 28 pedologických sond.

Sledování obsahu PBDE v půdách BMP a vstupech do půdy – rozšíření monitoringu půd 

a vstupů do půdy (2012 – 2014) - PBDE (polybromované difenylethery) jsou látky ze skupiny 

bromovaných zpomalovačů hoření – BFR – brominated flame retardants. Jedná se o látky, 

které jsou „nové“ z hlediska stanovení a zároveň jsou to současné kontaminanty. Tyto látky 

vykazují vlastnosti a environmentální chování POPs a v roce 2009 byly PBDE mezi 

9 látkami, které byly nově zařazeny do seznamu Stockholmské úmluvy o persistentních 

organických polutantech. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zpracoval návrh 

na sledování vybraných PBDE v rámci evropského monitorovacího programu pro potraviny 

a krmiva. Vzhledem k tomu, že PBDE byly zařazeny do Stockholmské úmluvy (kterou ČR 

ratifikovala) a jejich monitoring navrhuje EFSA v krmivech, přistoupil ústav na screeningové 

stanovení obsahů vybraných kongenerů PBDE v půdních vzorcích BMP. V roce 2012 bylo 

stanoveno 10 kongenerů PBDE v 10 vzorcích ornice, 5 vzorcích sedimentů a 10 vzorcích kalů 

ČOV.

5.4 Žádosti orgánů státní správy

V rámci odborné činnosti byly na žádost orgánů státní správy vypracovány čtyři odborná 

stanoviska týkající se bezpečnosti půdy:

 Stanovení přítomnosti sedimentu na půdních blocích 2607/1, 2501/5 a 2707/1 v k.ú. 

Dolní Lhota u Luhačovic (posudek)

 Vyhodnocení výsledků rozborů rostlinných a půdních vzorků odebraných 

ze soukromých zahrad z okolí bývalého areálu „Slavia“ v Napajedlích (zpráva)

 Znehodnocení pozemků u myslivecké střelnice „Na Obci“ u obce Příseka (stanovisko)

 Posouzení případu návozu zeminy na p.č. 2214/1, k.ú. Trojanovice (stanovisko)

Kontakt na Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví:             

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D., tel. 543 548 333, sarka.polakova@ukzuz.cz
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6. Úřední kontroly ekologického zemědělství

Na základě požadavků nové evropské legislativy vykonává ÚKZÚZ na základě pověření 

Ministerstva zemědělství od 1. 1. 2010 úřední kontroly ekologického zemědělství. 

Od stejného data ÚKZÚZ od privátních kontrolních organizací převzal provádění 

delegovaných kontrol v ekologickém zemědělství pro potřeby Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF). Ekologické zemědělství je jedním z dotačních titulů, obsažených 

v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření.

ÚKZÚZ provedl v roce 2012 celkem 293 kontrol ekologických zemědělců (prvovýroba). 

Z tohoto počtu bylo 45 podniků ke kontrole vybráno na základě rizikové analýzy ÚKZÚZ 

a 248 podniků vybral SZIF v rámci delegovaných kontrol. Při 14 kontrolách bylo zjištěno

porušení pravidel ekologické produkce, celkem se jednalo o 22 porušení.

Porušení 2012:

 Popis jednotky EZ nebyl v době kontroly aktuální – 3x

 Nesoulad obhospodařovaných ploch s údaji v LPIS – 1x

 Použití konvenčního osiva bez výjimky vydané MZe -4x

 Použití GMO krmiva – 2x

 Použití a skladování nepovolených krmiv -2x

 Neúplná/nevedená evidence a záznamů (o sklizni, o dodavateli, použití hnojiv, o pastvě 

zvířat, o čištění skladů aj.) - 7x

 Neoznačená zvířata – chybějící ušní známky -1x

 Sanace posklizňové linky byla provedena nepovoleným POR (Actellic 50EC, Cinerafog) –1x

 Seno z luk zařazených do konvence je sklízeno stejným způsobem jako seno pocházející 

z EZ (neoddělení konvenční a ekologické produkce)– 1x

Při kontrolách ekologických vinařů bylo odebráno 22 vzorků listů vinné révy (1 pozitivní) 

a 15 vzorků hroznů (1 pozitivní).

Dále bylo v rámci kontrol EZ odebráno 10 vzorků ekologických krmiv, které byly 

analyzovány na přítomnost skladištních pesticidů (insekticidy), přičemž vše bylo negativní.

Byl odebrán 1 vzorek hnojiva (vyloučení použití minerálního dusíkatého hnojiva) a 1 vzorek 

krmiva na GMO (rovněž negativní).

Kontakt: Ing. Martin Prudil, Ph.D., tel. 543 548 386, martin.prudil@ukzuz.cz
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7. Odbor zemědělské inspekce (OZI)

Odbor zemědělské inspekce zajišťuje kromě již výše zmiňovaných úředních kontrol u firem 

registrovaných ÚKZÚZ, také kontroly v prvovýrobě (kontroly podmíněnosti, národní 

kontroly a delegované kontroly).

7.1 Kontroly v prvovýrobě

Všechny kontroly u zemědělských podnikatelů v prvovýrobě jsou děleny na kontroly cross 

compliance spojené s kontrolou národních požadavků, národní kontroly a kontroly, které jsou 

delegovány platební agenturou.

7.1.1 Kontroly podmíněnosti

V rámci kontrol podmíněnosti je kontrolováno šest následně uvedených okruhů:

 Ochrana podzemních vod proti znečištění (SMR 2)

OZI kontroluje tuto oblast od roku 2010, kdy část kompetencí týkající se hospodaření 

se závadnými látkami převzal od České inspekce životního prostředí. 

 Používání upravených kalů z čistíren odpadních vod (SMR 3)

Od 2009 kontrolují inspektoři subjekty hospodařící s upravenými kaly na zemědělské 

půdě. Kontroly v rámci aplikaci kalů mimo zemědělské plochy (ÚKZÚZ) neprovádí. 

 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (SMR 4)

 Minimální požadavky pro používání hnojiv v rámci agroenvironmetálních 

opatření (AEO), (SMR 5a)

 Kontrola zákazu hnojení v ochranném třímetrovém pásu od břehové čáry útvarů 

povrchových vod (standard GAEC 11). Tyto kontroly jsou zajišťovány od začátku 

roku 2012. Zákaz aplikace hnojiv v nehnojeném pásu inspektoři prověřují v terénu 

fyzicky od roku 2009, ovšem pouze u zemědělců hospodařících ve zranitelných 

oblastech. Tímto požadavkem je zakázané hnojení postihnutelné i mimo zranitelné 

oblasti
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 Dodržování požadavků a zásad provozovatelů krmivářských podniků (SMR 11) 

a dozor nad pravidly pro prevenci, tlumení a přenos TSE (tzv. přenosné 

spongiformní encefalopatie) (SMR 12)

Nejčastější pochybení:

Skladování závadných látek v nevyhovujících skladech, únik těchto látek do prostředí, 

popřípadě nevybudování kontrolního systému pro upozornění na případný únik ropných látek 

se řadí mezi nejčastěji zjišťované pochybení v rámci cross compliance. 

Neschválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem (či jeho absence), 

nezapravení kalů do stanovené doby 48 hodin, nesprávné uložení hnoje na zemědělskou půdu 

bez souladu s havarijním plánem či neregistrování krmivářských provozů jsou nejčastěji 

zastoupená porušení, která ovšem nemají vliv na vyplacenou výši dotací, protože nejsou 

požadavky cross compliance. 

Přehled provedených kontrol cross compliance

Cross compliance
Rok 2012

CC celkem

SMR 2 293 318

SMR 3 288 303

SMR 4 155 168

SMR 5a 135 136

SMR 11 280 293

SMR 12 191 191

GAEC 11 316 319

Celkem subjekty 821

Celkem kontroly 1658 1728



Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský Sekce úřední kontroly Strana 30 /33

30

7.1.2 Národní kontroly

V rámci prvovýroby krmiv se zaměřuje na výrobu, distribuci, skladování krmiv a krmení. 

Pro oblast hnojiv se ověřuje jejich skladování a používání (celkem 70 kontrol, z toho 

28 kontrol skladování dusičnanu amonného). U části ekologicky hospodařících zemědělců je 

prováděna národní kontrola na základě vlastního výběru (42 subjektů). Výběr se realizuje 

na základě specifických podmínek (například chov zvířat bez tržní produkce, ekologické 

pěstování révy vinné). 

V neposlední řadě se do této kategorie zahrnují podnětné kontroly na základě stížností osob či 

orgánů veřejné správy. Tyto kontroly tvoří zanedbatelné procento kontrol u zemědělských 

podnikatelů v prvovýrobě.

Nejčastější pochybení:

Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že nejvýraznější riziko znečištění povrchových 

a podpovrchových vod vlivem zemědělské činnosti je v oblasti nedostatečně zabezpečených 

skladů pro skladování závadných látek, kdy hrozí riziko znečištění okolního prostředí. 

Nevypracování nebo neschválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem bylo 

zaznamenáno v drtivé většině porušení. Povinnost předložit schválený havarijní plán není 

však požadavkem cross compliance. Nesprávné skladování a uložení hnojiv bylo řešeno 

ve třech případech, nezapravení tekutých statkových hnojiv do stanovené doby v jednom 

případě. 

Problémy s nevhodným skladováním byly zjištěny také u krmiv, kde v navštívených skladech 

byla prokázána přítomnost skladištních škůdců s potenciálním rizikem znehodnocení 

skladovaného krmiva. 

7.1.3 Delegované kontroly

Delegované kontroly jsou zajišťovány pro platební agenturu SZIF – Státní zemědělský 

intervenční fond a v malé míře pro Státní ústav pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Pro SÚJB 

něj se odebírají vzorky krmiv na stanovení obsahu radionuklidů. 
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 Kontroly podmínek v rámci agroenvironmetálních opatření 

Tyto kontroly se zaměřují na dodržování limitů při hnojení v rámci ošetřování travních 

porostů (louky, pastviny), zatravňování orné půdy, hnojení v oblastech Natura 2000, 

posuzování limitů hnojení u zeleniny pěstované v rámci integrované produkce, kontrolu 

provádění pravidelných řezů v ekologických a integrovaných ovocných sadech a pravidelné 

ošetřování se kontroluje rovněž ve vinicích v režimu integrované produkce.

 Kontrola ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů

Kontrolou ekologicky hospodařících zemědělců byl ÚKZÚZ pověřen na počátku roku 2010. 

Vedle kontrol subjektů, které vybírá Státní zemědělský intervenční fond, provádí ÚKZÚZ 

výběr určitého procenta pro výkon svých vlastních kontrol. Výběrový soubor je vždy 

tématicky zaměřen, v jarních měsících se ověřuje pastevní chov zvířat, dále subjekty 

hospodařící na orné půdě a na podzim se odebírají listy révy vinné na stanovení pesticidů, 

tedy látek nepovolených v ekologickém režimu hospodaření. Detailněji je ekologické 

zemědělství rozepsáno v části týkající se přímo EZ.

 Odebírané vzorky krmiv a rostlinného materiálu pro potřeby SÚJB a SZIF

Objem odebíraných vzorků krmiv (seno, siláže, krmné směsi) pro stanovení radioaktivní 

kontaminace se proti roku 2011 snížil asi o 30 %. Vzorky technického konopí na stanovení 

obsahu THC zůstávají na stejné úrovni a v poslední řadě odběr vzorků sušených krmiv ze 

sušárenských provozů byl již ukončen. 

 Kontrola pěstitelů brambor a pěstitelů chmele v rámci dodržování zvláštních podpor 

dle NV 60/2012 Sb.

Od roku 2012 provádí ÚKZÚZ dva nové typy delegovaných kontrol. U pěstitelů brambor na 

výrobu škrobu a pěstitelů chmele se kontrolují maximální stanovené limity hnojení (N, P2O5, 

K2O, MgO). 
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Přehled provedených delegovaných kontrol

Delegované kontroly 2012

AEO 667

EZ 293

Vzorky konopí 9

ZVP (brambory, chmel) 23

Vzorky krmiv (radioaktivita ) 50

Celkem subjekty 757

Celkem kontroly 1 042

Nejčastější pochybení:

Mezi nejčastěji zjištěná pochybení, která byla zjištěna u žadatelů o dotace v rámci 

agroenviromentálních opatření, patří neprovádění pravidelných prosvětlovacích řezů 

v ovocných sadech, nevedení evidence o použitých hnojivech. Při neúplných záznamech je 

prokazování dodržení stanovených limitů při hnojení neproveditelné. Každoročně je 

u ekologicky hospodařících zemědělců zaznamenán výsev plodin konvenčních osiv bez 

udělené výjimky MZe.

Kontakt na Odbor zemědělské inspekce:

Ing. Josef Svoboda Ph.D., tel. 543 548 309, pepa.svoboda@ukzuz.cz

8. Publikační aktivity SÚK

V roce 2012 bylo pracovníky SÚK vydáno velké množství článků, seznam je dostupný 

u vedoucích oddělení. Pracovníci se také zúčastnili řady přednášek, na které byli přizváni jako 

přednášející, případně je ústav pořádal sám (přednášky jsou k dispozici v elektronické 

podobě).
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