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ÚVOD
Pøistoupení Èeské republiky do Evropské unie pøedpokládá, kromì jiného, také implementaci právních
pøedpisù EU zamìøených na dùslednou ochranu vod. Do této skupiny pøedpisù patøí i smìrnice Rady
91/676/EHS, o ochranì vod pøed zneèitìním dusiènany ze zemìdìlských zdrojù (tzv. nitrátová
smìrnice).
Cílem nitrátové smìrnice je sníit zneèitìní vod zpùsobené dusiènany ze zemìdìlských zdrojù
a pøedcházet dalímu takovému zneèitìní. Je to nutné nejen pro zajitìní dostatku kvalitní pitné
vody, ale i z dùvodu omezení eutrofizace povrchových vod a moøí.
Poadavky smìrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové smìrnice):

•
•

•

•

•

Stanovit zneèitìné a ohroené vody, vytvoøit monitoring jakosti povrchových a podzemních vod
a monitoring úèinnosti akèního programu.
Vymezit zranitelné oblasti, které pøedstavují území odvodòovaná do povrchových a podzemních vod
zneèitìných nebo ohroených dusiènany ze zemìdìlských zdrojù. Hlavním kvalitativním kritériem
zneèitìní vod je koncentrace dusiènanù vyí ne 50 mg/l nebo taková koncentrace, která by mohla
stanovenou hranici pøekroèit, pokud by nebyla zavedena úèinná opatøení. Tyto oblasti podléhají
revizi nejpozdìji do 4 let od pøedchozího vymezení.
Vytvoøit Zásady správné zemìdìlské praxe zamìøené na ochranu vod pøed zneèitìním dusiènany ze
zemìdìlských zdrojù (dále jen Zásady), které pøedstavují souhrn obecných poadavkù jak hospodaøit,
aby nedocházelo k nadmìrnému zatìování vekerých vod dusiènany. Zásady jsou uplatòovány na
dobrovolné bázi a jejich dodrování je doporuèováno i mimo zranitelné oblasti.
Sestavit, zavést a realizovat akèní program. Kontrolovat a vynucovat dodrování jeho jednotlivých opatøení. Akèní program pøedstavuje povinné zpùsoby hospodaøení ve vymezených zranitelných
oblastech, pøièem vychází z dostupných vìdeckých a technických údajù a respektuje rozdílné pùdnìklimatické podmínky zranitelných oblastí. Akèní program musí obsahovat poadavky stanovené
v nitrátové smìrnici a opatøení uvedená v Zásadách.
Pro zranitelné oblasti se tak stávají pøísluná opatøení stanovená v Zásadách souèástí akèního programu, jeho plnìní je pro podnikatele hospodaøící v zemìdìlství povinné.

Zranitelné oblasti na území ÈR a první akèní program byly vyhláeny naøízením vlády è. 103/2003
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pouívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, støídání
plodin a provádìní protierozních opatøení v tìchto oblastech, s úèinností od 11. dubna 2003
(s odloenou úèinností hlavy III od 1. ledna 2004), na základì zmocnìní § 33 zákona è. 254/2001 Sb.,
o vodách. Splnìní akèního programu v podmínkách Èeské republiky se v souladu s poadavky nitrátové
smìrnice pøedpokládá do ètyø let od jeho zavedení, tedy do konce roku 2007.
V pøíloze è. 1 naøízení vlády jsou uvedena katastrální území, kterými jsou vymezeny zranitelné oblasti
(souèástí této publikace je výpis z pøílohy è. 1 naøízení vlády, který nabízí orientaèní seznam
katastrálních území bez jejich zaøazení do územnì-správních celkù). Pøíloha è. 2 naøízení vlády urèuje
období zákazu hnojení, stanovuje aplikaèní pásma pro hnojení dusíkem a definuje skupiny pùd
ohroených erozí. Vechny tabulky z pøílohy è. 2 naøízení vlády jsou zaèlenìny pøímo do textu této
publikace, pro lepí orientaci v pøísluných paragrafech.
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NAØÍZENÍ VLÁDY
è. 103/2003 Sb.
ze dne 3. bøezna 2003
o stanovení zranitelných oblastí a o pouívání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, støídání plodin a provádìní protierozních opatøení v tìchto oblastech
Vláda naøizuje k provedení zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní
zákon), ve znìní zákona è. 76/2002 Sb. a zákona è. 320/2002 Sb., (dále jen zákon):

HLAVA I
§1
Základní ustanovení
Tímto naøízením se v souladu s právem Evropských spoleèenství1) stanoví zranitelné oblasti
a pouívání a skladování hnojiv2) a statkových hnojiv3), støídání plodin a provádìní protierozních
opatøení v tìchto oblastech.
Komentáø k § 1
Smìrnice Rady 91/676/EHS, o ochranì vod pøed zneèitìním dusiènany ze zemìdìlských zdrojù
(tzv. nitrátová smìrnice), byla do èeské legislativy implementována ji novým vodním zákonem
(§ 33 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, s úèinností od 1. 1. 2002). Úplná transpozice nitrátové
smìrnice vak byla dokonèena vydáním naøízení vlády è. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a o pouívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, støídání plodin a provádìní protierozních
opatøení v tìchto oblastech (dále jen naøízení).
Plné znìní naøízení, vèetnì seznamu katastrálních území ve zranitelných oblastech, je k dispozici ve
sbírce zákonù, èástka 42, pøípadnì na internetu, napø. na webových stránkách ministerstva vnitra
(http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb042-03.pdf).
Nejdùleitìjími poadavky nitrátové smìrnice je vypracování Zásad (vydalo MZe v Ústavu
zemìdìlských a potravináøských informací, 2003), dále vymezení zranitelných oblastí a jejich revize
(viz HLAVA II tohoto naøízení) a sestavení tzv. akèního programu, který je stanoven v HLAVÌ III
tohoto naøízení jako povinné zpùsoby pouívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, støídání
plodin a provádìní protierozních opatøení ve zranitelných oblastech.
Akèní program v souladu s poadavky nitrátové smìrnice stanovuje potøebná opatøení k dosaení
cílù smìrnice. První akèní program pro zranitelné oblasti Èeské republiky byl vyhláen k 1. 1. 2004,
s termínem jeho zavedení do 31. 12. 2007. Na základì prùbìného hodnocení úèinnosti akèního
programu a jeho závìreèného vyhodnocení mohou být opatøení akèního programu zmìnìna buï ji
v prùbìhu realizace akèního programu, nebo pøi jeho pravidelné revizi v nejménì ètyøletých
intervalech.

1)

2)

3)
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Smìrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991, o ochranì vod pøed zneèitìním dusiènany ze zemìdìlských
zdrojù.
§ 2 písm. a) zákona è. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pùdních látkách, pomocných rostlinných pøípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkouení zemìdìlských pùd (zákon o hnojivech), ve znìní zákona è. 308/2000 Sb.
a zákona è. 147/2002 Sb.
§ 2 písm. b) zákona è. 156/1998 Sb., ve znìní zákona è. 308/2000 Sb. a zákona è. 147/2002 Sb.

Naøízení bylo také uvedeno do souladu se zákonem è. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pùdních
látkách, pomocných rostlinných pøípravcích a substrátech a o agrochemickém zkouení zemìdìlských
pùd (zákon o hnojivech) v posledním znìní, a to jak z hlediska terminologie, tak z hlediska vìcného.
Podle zákona o hnojivech rozliujeme pojmy hnojiva a statková hnojiva. Hnojiva v tomto smyslu
jsou svou povahou výrobky, podléhajícími pøed uvedením do obìhu registraci podle zákona o hnojivech.
Hnojiva se dále dìlí na minerální hnojiva (dusíkatá, fosforeèná, draselná a vícesloková), hnojiva se
stopovými ivinami, vápenatá a hoøeènatá hnojiva, organická hnojiva a organominerální hnojiva.
Typickým organickým hnojivem je kompost  pokud není uvádìn do obìhu a je pouíván ke hnojení
pùdy v rámci zemìdìlského podniku, registrován být nemusí. Naproti tomu statkovými hnojivy jsou
vedlejí produkty chovu hospodáøských zvíøat a zbytky rostlinného pùvodu vznikající zejména
v zemìdìlské prvovýrobì, nejsou-li dále upravovány.
Novelou zákona o hnojivech jsou øeeny i dalí poadavky nebo doporuèení nitrátové smìrnice,
jako jsou:
1. zajitìní odborné kontroly plnìní opatøení akèního programu, souvisejících se skladováním
a pouíváním hnojiv a statkových hnojiv,
2. poadavek na zpracování a dodrování programu pouívání statkových hnojiv ve zranitelných oblastech (tzv. rozvozné plány statkových hnojiv),
3. bilancování ivin v zemìdìlském podniku.
Zpùsob zpracování programu pouívání statkových hnojiv ve zranitelných oblastech, jako i návod
k výpoètu bilanèního odhadu ivin v zemìdìlských podnicích je pøedmìtem novely pøísluné provádìcí
vyhláky k zákonu o hnojivech (vyhláka è. 274/1998 Sb., o skladování a zpùsobu pouívání hnojiv, ve
znìní pozdìjích pøedpisù). Novelou této vyhláky je rovnì novì zohlednìno pouívání upravených
kalù ke hnojení, dosud upravované pouze vyhlákou è. 382/2001 Sb., o podmínkách pouití upravených
kalù na zemìdìlské pùdì (provádìcí vyhláka zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech).

HLAVA II
ZRANITELNÉ OBLASTI
§2
Stanovení zranitelných oblastí
Zranitelné oblasti jsou územnì vymezeny katastrálními územími 4) Èeské republiky, jejich seznam
je uveden v pøíloze è. 1 k tomuto naøízení.
Komentáø k § 2
Zranitelné oblasti v ÈR byly vymezeny Výzkumným ústavem vodohospodáøským T. G. Masaryka
(organizace øízená MP) se zváením odborných podkladù, pøipomínek a doporuèení Evropské komise
a výsledkù twinning projektu Strategie pro implementaci smìrnic EC v oblasti vod. Souèástí návrhu
vymezování zranitelných oblastí bylo stanovení zranitelných oblastí povrchových vod, stanovení
zranitelných oblastí podzemních vod a zohlednìní eutrofizace vod, zároveò s ucelením (homogenizací)
výsledných zranitelných oblastí, kde se pøihlédlo zejména ke zranitelnosti horninového prostøedí
a vodohospodáøským pomìrùm spádového území.
Ke stanovení zranitelných oblastí povrchových vod byly jako podklad pouity údaje o koncentracích
dusiènanù z monitoringu drobných vodních tokù bývalé Státní melioraèní správy (nynìjí Zemìdìlské
vodohospodáøské správy) a úèelovì zadaných projektù a mìøení Èeského geologického ústavu

4)

Zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996 Sb.,
zákona è. 103/2000 Sb., zákona è. 120/2000 Sb. a zákona è. 220/2000 Sb.
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a Výzkumného ústavu vodohospodáøského T. G. Masaryka. Údaje z monitoringu drobných vodních
tokù reprezentují na rozdíl od hlavních tokù lépe lokální míru zneèitìní z ploných a rozptýlených
zdrojù. Limitním kritériem zneèitìní vod dusiènany na vodních tocích je pøekroèení hodnoty 50 mg N
na litr vody. Protoe nitrátová smìrnice upravuje zneèitìní vod dusiènany ze zemìdìlských zdrojù,
byla provedena redukce plochy dotèených oblastí eliminací vlivu komunálního zneèitìní. Ze souboru
byla vyøazena místa ovlivnìná zneèitìním z komunálních zdrojù. Pro vyhodnocení bylo pouito
cca 11 000 profilù. Stanovení bylo vztaeno na povodí 4. øádu (povodí s plochou cca 2025 km2) jako
vhodné územní jednotky zvolené k charakterizaci zneèitìní dusiènany ze zemìdìlských zdrojù.
Jednotlivá povodí byla následnì posuzována z hlediska ovlivnìní komunálním zneèitìním, jak je
uvedeno výe, a takto klasifikovaná povodí byla ze zranitelných oblastí vyøazena.
Pro stanovení zranitelných oblastí podzemních vod byla pouita data o koncentracích dusiènanù ze
státní monitorovací sítì a z provozních údajù o jakosti podzemních vod, slouících pro pitné úèely.
I zde bylo nutno vyøadit objekty, reprezentující jiné ne zemìdìlské zneèitìní a do vyhodnocení bylo
zahrnuto cca 1 300 monitorovacích objektù. Na rozdíl od povrchových vod, kde byla monitorovacími
profily pokryta prakticky celá plocha ÈR, je sledování jakosti podzemních vod mnohem ménì rozsáhlé.
Proto se pøi stanovení pøihlíelo i k dalím hlediskùm, a to zranitelnosti horninového prostøedí
a vodohospodáøskému významu hydrogeologických rajonù.
Dalím krokem stanovení zranitelných oblastí bylo zohlednìní eutrofizace vod, provádìné zároveò
s homogenizací døíve vymezených oblastí povrchových a podzemních vod. Vnitrozemská eutrofizace
byla posuzována na základì vyhodnocení eutrofních vodních útvarù (nádrí a úsekù vodních tokù)
a umístìní a funkce èistíren odpadních vod vìtích ne 10 000 EO. Vliv na eutrofizaci moøí byl
zohlednìn zahrnutím povodí 4. øádu, kde se ve vìtí míøe vyskytovaly koncentrace dusiènanù nad
25 mg/l. Pøísnìjí kritérium pro zohlednìní eutrofizace pobøeních a moøských vod bylo zvoleno proto,
e ji lze øeit pouze celkovým sníením odtoku dusíku z území pod stanovený limit 50 mg/l.
Pro administraci zranitelných území a jejich funkènost bylo nutno provést tzv. homogenizaci
zranitelných oblastí, tj. dosaení vìtí kompaktnosti zranitelných ploch a zanedbání malých, izo-

Obr. 1: Zranitelné oblasti Èeské republiky (zpracoval: VÚV T. G. M. Praha-Podbaba)
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lovaných povodí. Homogenizace byla provádìna v rámci povodí 3. øádu a u hlubokých hydrogeologických struktur podle znalosti pøírodních pomìrù. Zároveò bylo zohlednìno vyuití pùd a do
zranitelných oblastí byla zahrnována pøevánì povodí pokrytá zemìdìlskou pùdou.
Výsledné stanovení zranitelných oblastí v ÈR, charakterizované pøírodními hranicemi povodí 4. øádu
pøedstavuje 36 % rozlohy Èeské republiky a 42,5 % výmìry zemìdìlské pùdy.
Pro úèely tohoto naøízení byly zranitelné oblasti pøevedeny z dùvodu praktického uplatnìní na hranice
katastrálních území podle stanoveného a schváleného metodického postupu.

§3
Pøezkoumání zranitelných oblastí
(1) Pøezkoumání vymezení zranitelných oblastí a návrhy na úpravu jejich rozsahu provádí odborný
subjekt povìøený Ministerstvem ivotního prostøedí (§ 21 odst. 3 zákona), a to na základì identifikace
povrchových nebo podzemních vod zneèitìných nebo ohroených dusiènany ze zemìdìlských zdrojù
po vyhodnocení následujících podkladù:
a) výsledkù sledování jakosti a mnoství povrchových a podzemních vod zajiovaného Èeským
hydrometerologickým ústavem a Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou jako povìøenými
odbornými subjekty,
b) údajù ze sledování jakosti odebírané vody (§ 22 odst. 2 zákona), které jsou shromaïovány
podle zvlátního právního pøedpisu5) a tvoøí souèást informaèního systému veøejné správy podle
§ 22 odst. 4 písm. a) zákona,
c) údajù o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodù podle zvlátních právních pøedpisù.6)
(2) Výsledky pøezkoumání vymezení zranitelných oblastí pøedloí Ministerstvo ivotního prostøedí
vládì nejpozdìji do 4 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto naøízení a dále v intervalech stanovených
v § 33 odst. 2 zákona.
Komentáø k § 3
Podle § 33 odst. 2 vodního zákona podléhá vymezení zranitelných oblastí pøezkoumání v pravidelných
intervalech nepøesahujících 4 roky. V souladu s § 108 odst. 2 písm. j) vodního zákona pøedkládá
vládì výsledky pøezkoumání vymezení zranitelných oblastí Ministerstvo ivotního prostøedí, a to na
základì návrhu povìøeného odborného subjektu (spolupráce Výzkumného ústavu vodohospodáøského
se Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou a Èeským hydrometeorologickým ústavem).
Výzkumný ústav vodohospodáøský vychází pøi zpracovávání návrhu na pøezkoumání vymezení
zranitelných oblastí, vèetnì návrhu na úpravu jejich rozsahu, ze získaných údajù podkladù o jakosti
a mnoství povrchových a podzemních vod. Pøezkoumání vymezení zranitelných oblastí je souèástí
poadavku zjiování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle § 21 vodního zákona.
Vedle údajù získaných v rámci zjiování stavu vod jsou východiskem pro pøezkoumání údaje i vodní
bilance a údaje o surové vodì získané prostøednictvím provozovatelù vodovodù.

5)
6)

Vyhláka è. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zpùsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
§ 13 odst. 3 a 5 zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù
(zákon o vodovodech a kanalizacích).
Vyhláka è. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích).

7

HLAVA III
POUÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ HNOJIV A STATKOVÝCH HNOJIV, STØÍDÁNÍ PLODIN
A PROVÁDÌNÍ PROTIEROZNÍCH OPATØENÍ VE ZRANITELNÝCH OBLASTECH
§4
Opatøení vyplývající z této hlavy se vztahují na fyzické osoby, které provozují zemìdìlskou výrobu
a jsou zapsány do evidence podle zvlátního právního pøedpisu,7) a na právnické osoby, které provozují
zemìdìlskou výrobu podnikatelsky8) ve zranitelných oblastech.
Komentáø k § 4
Opatøení vyplývající z hlavy III tohoto naøízení se vztahují na podnikatele provozující zemìdìlskou
výrobu ve zranitelných oblastech, jimi jsou osoby zapsané do obchodního rejstøíku dle zákona
è. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) nebo fyzické osoby, které provozují zemìdìlskou výrobu a jsou dle
zákona è. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obèanù, zapsané v evidenci obecního úøadu na základì
ohláení (samostatnì hospodaøící rolník).
Z hlediska zamìøení uvedených opatøení se tato èást naøízení (HLAVA III) týká pouze hospodaøení
na zemìdìlské pùdì (orná pùda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady, louky a pastviny).
§5
Pro úèely tohoto naøízení se za dusíkatou hnojivou látku povauje kadá látka obsahující v úèinném
mnoství dusík pro výivu rostlin a lze ji dìlit na
a) minerální dusíkatá hnojiva, jimi jsou minerální jednosloková dusíkatá hnojiva9) a minerální vícesloková hnojiva9) s obsahem dusíku,
b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, jimi jsou statková hnojiva3), jako je kejda, tekutý hnùj,
hnojùvka, moèùvka, silání ávy, trus drùbee a drobných hospodáøských zvíøat s podestýlkou nebo
bez podestýlky, a organická a organominerální hnojiva9), v nich je pomìr uhlíku k dusíku (dále jen
C : N) nií ne 10,
c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, jimi jsou statková hnojiva3), jako je hnùj, a organická
a organominerální hnojiva9), v nich je pomìr C : N vyí nebo roven hodnotì 10.
Komentáø k § 5
Pro úèely tohoto naøízení byl stanoven pojem dusíkatá hnojivá látka, která obsahuje v úèinném
mnoství dusík pro výivu rostlin, nemusí vak být hnojivem nebo statkovým hnojivem ve smyslu zákona
o hnojivech (napø. upravené kaly pouívané na zemìdìlské pùdì). Organicky vázaný dusík obsaený
v organických a organominerálních hnojivech, statkových hnojivech a upravených kalech se v pùdì
uvolòuje a pøechází do forem vyuitelných rostlinami a zároveò podléhajícím ztrátám, napø. vyplavením.
Rychlost rozkladu organických slouèenin a uvolòování dusíku závisí na pomìru C : N , ale také na
rozloitelnosti pøítomného uhlíku. Na základì tìchto skuteèností byly pro úèely tohoto naøízení
rozdìleny dusíkaté hnojivé látky na tøi skupiny:
a) minerální dusíkatá hnojiva,
b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem,
c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem.

7)

8)

9)

8

§ 12a a 12e zákona è. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obèanù, ve znìní zákona è. 219/1991 Sb. a zákona
è. 455/1991 Sb.
§ 2 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní zákona è. 30/2000 Sb., zákona è. 367/2000 Sb., zákona
è. 370/2000 Sb. a zákona è. 501/2001 Sb.
§ 2 vyhláky è. 474/2000 Sb., o stanovení poadavkù na hnojiva.

Typickými pøedstaviteli hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem, s pomìrem C : N nad 10, jsou
statková hnojiva se zbytky steliva (napø. hnùj). Pokud jsou vak místo slámy pøidávány obtínì
rozloitelné uhlíkaté látky (napø. piliny èi døevìné hobliny), mùe se i z tìchto látek rychle uvolòovat
nenavázaný minerální dusík. Taková statková hnojiva (s podestýlkou z pilin èi hoblin) èi organická
hnojiva (napø. kompost na bázi drùbeího trusu a pilin) mohou mít vysoký pomìr C : N (nad 10), je
vak nutné se pøi jejich pouívání øídit opatøeními pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.
U schválených organických a organominerálních hnojiv, zanesených v registru ÚKZÚZ, je uveden
obsah spalitelných látek a celkového dusíku v procentech suiny hnojiva (zákon è. 156/1998 Sb.,
o hnojivech; vyhláka è. 474/2000 Sb., o stanovení poadavkù na hnojiva). Obsah uhlíku (C)
v organických (spalitelných) látkách se pohybuje mezi 4060 %, pro orientaèní výpoèet obsahu C lze
pouít hodnotu 50 %. Pokud není u hnojiva pøímo uveden pomìr C : N, je snadné jej vypoèítat
z deklarovaného obsahu spalitelných látek a dusíku.
Pøíklad výpoètu pomìru C : N u registrovaného organického hnojiva s obsahem 72 % spalitelných
látek a 3 % celkového N v suinì: 72 / 2 / 3 = 12. Pomìr C : N je tedy 12 a pro pouívání hnojiva platí
stejná pravidla jako pro pouívání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem.
Pouívání hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech
§6
Období zákazu hnojení
(1) Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech zakázáno pouívání dusíkatých hnojivých látek,
jsou uvedena v tabulce è. 1 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení.
(2) Období zákazu hnojení podle odstavce 1 neplatí pro hnojení trvalých kultur (vinice, chmelnice,
ovocné sady), polní zeleniny a pro hnojení zakrytých ploch (skleníky, fóliovníky).
Tabulka è. 1 z pøílohy è. 2 naøízení: Období zákazu pouívání dusíkatých hnojivých látek
Zemìdìlský pozemek s pìstovanou plodinou
nebo pøipravený pro zaloení porostu plodiny
Plodina
Jednoleté polní plodiny
na orné pùdì
Travní (jetelovinotravní)
porosty na orné pùdì, trvalé
travní porosty

Období zákazu hnojení

Klimatický region*)

Hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem

Minerální dusíkatá
hnojiva

0–5

15. 11.–31. 1.

1. 11.–31. 1.

6–9

1. 11.–28. 2.

15. 10.–28. 2.

0–5

15. 11.–31. 1.

1. 10.–28. 2.

6–9

1. 11.–28. 2.

15. 9.–31. 3.

Aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na orné pùdì je zakázána v období 1. 6.–31. 7. Toto ustanovení
neplatí v pøípadì následného pìstování ozimých plodin a meziplodin.
*)

dle bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek (BPEJ), 1. èíslice pìtimístného kódu BPEJ

Komentáø k § 6
Období zákazu hnojení byla stanovena podle zaèlenìní zranitelné oblasti do klimatického regionu
stanoveného kódem BPEJ (vyhláka è. 327/1998 Sb.), v návaznosti na hnojenou plodinu a zaøazení
hnojivé dusíkaté látky do skupiny dle § 5. Klimatický region je vyjádøen bonitovanou pùdnì-ekologickou
jednotkou (BPEJ), a to prvním èíslem pìtimístného èíselného kódu. Zahrnuje území s pøiblinì shodnými
klimatickými podmínkami pro rùst a vývoj zemìdìlských plodin. Klimatické regiony 05 jsou pøevánì
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suího a teplejího charakteru (kratí období zákazu hnojení), klimatické regiony 69 jsou spíe
vlhèí a chladnìjí (delí období zákazu hnojení). Pøi hnojení trvalých kultur, polní zeleniny a zakrytých
ploch období zákazu hnojení neplatí, postupuje se v souladu s pouívanými pìstebnými technologiemi.
Charakteristika bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek (BPEJ)
Bonitované pùdnì-ekologické jednotky (dále jen BPEJ) jsou plnì zakotveny v právních pøedpisech
Èeské republiky. Systém BPEJ velmi dobøe vyjadøuje stanovitní podmínky ÈR v celé variabilitì a tím
je zárukou zohlednìní rozdílných pùdnì-klimatických podmínek jednotlivých oblastí. Charakteristika
BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci je stanoven ve vyhláce è. 327/1998 Sb., kterou se
stanoví charakteristika bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek a postup pro jejich vedení
a aktualizaci, ve znìní vyhláky è. 546/2002 Sb. Správcem systému BPEJ je Výzkumný ústav meliorací
a ochrany pùdy Praha-Zbraslav. Systém BPEJ je platný pro celé území ÈR, je digitalizován a zaveden
do katastru nemovitostí. Údaje o zastoupení BPEJ na jednotlivých parcelách jsou k dispozici na
katastrálních a pozemkových úøadech.
K dokumentaci celostátní databáze náleejí:
•
mapy BPEJ (1 : 5 000) v digitální a grafické formì,
•
informace vyjadøující klimatické a pùdní podmínky (kód BPEJ),
•
záznamy o aktualizaci BPEJ,
•
údaje o ploném zastoupení BPEJ v katastrálním území,
•
úèelová seskupení BPEJ v katastrálním území.
Bonitace je provedena pro zemìdìlskou pùdu (les není ohodnocen), tj. pro ornou pùdu a pro louky
a pastviny.
Bonitovaná pùdnì-ekologická jednotka (BPEJ) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní
pùdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou pùdy, je specifikují hlavní pùdní
a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, pøièem:
•
klimatický region zahrnuje území s pøiblinì shodnými klimatickými podmínkami pro rùst a vývoj
zemìdìlských plodin; je vyjádøen 1. èíslicí pìtimístného èíselného kódu,
•
hlavní pùdní jednotka je úèelovým seskupením pùdních forem pøíbuzných vlastností, je jsou urèovány
genetickým pùdním typem, subtypem, pùdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou pùdy, stupnìm
hydromorfismu, popøípadì výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodòovacím opatøením;
je vyjádøena 2. a 3. èíslicí èíselného kódu,
Èíselný kód BPEJ

Hlavní pùdní
jednotka (HPJ)

Sklonitost
a expozice pozemku

Skeletovitost
a hloubka pùdy

Klimatický
region (KR)

1 23 4 5
6  7,0
Poøadové èíslo
lokality BPEJ v rámci
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Výmìra lokality BPEJ
v hektarech (ha)

•
•

sklonitost a expozice ke svìtovým stranám vystihují utváøení povrchu zemìdìlského pozemku; jsou
v kombinaci vyjádøeny 4. èíslicí èíselného kódu,
skeletovitost (podíl obsahu tìrku a kamene v ornici k obsahu tìrku a kamene v spodinì do 60 cm)
a hloubka pùdy jsou v kombinaci vyjádøeny 5. èíslicí èíselného kódu.

§7
Pouívání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na pùdnì-klimatické
podmínky stanovitì
(1) Hnojiva a statková hnojiva mohou být pouívána ve zranitelných oblastech jen tehdy, pokud
nehrozí jejich vniknutí do povrchových nebo do podzemních vod.
(2) Dávky hnojiv a statkových hnojiv se stanovují podle potøeb jednotlivých plodin na konkrétních
stanovitích a podle pìstitelských podmínek. Pøi urèení úrovnì hnojení se vychází z potøeb ivin pro
reálnì dosaitelnou úroveò a kvalitu výnosù za podmínek stanovených tímto naøízením.
(3) Zpùsob pouívání minerálních dusíkatých hnojiv a hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem
u polních plodin, s výjimkou zeleniny, závisí na zaèlenìní zemìdìlské pùdy do jednoho ze tøí
aplikaèních pásem (stupnì I a III), která jsou vymezena v tabulkách è. 2 a 4 pøílohy è. 2 k tomuto
naøízení, s vyuitím systému bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek stanovených zvlátními
právními pøedpisy.10)
(4) Pokud je v rámci jedné parcely nebo parcel zemìdìlského pozemku, na kterých je pìstována
stejná plodina, více bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek patøících do rùzných aplikaèních
pásem, zaèlení se takový zemìdìlský pozemek s pøihlédnutím k pøevaujícímu zaøazení. Pøi stejném
pomìrném zastoupení rùzných aplikaèních pásem se pouije vdy opatøení pro vyí stupeò aplikaèního
pásma.
(5) Jde-li o hnojení polních plodin na orné pùdì, s výjimkou zeleniny, minerálními dusíkatými
hnojivy a hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem v období od 1. èervence do zaèátku období zákazu
hnojení uvedeného v tabulce è. 1 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení, lze tato hnojiva pouívat v dávce do
40 kg dusíku . ha1 v minerálních dusíkatých hnojivech nebo do 80 kg celkového dusíku . ha1 ve
hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, a to
a) v I. a II. aplikaèním pásmu pouze
1. k ozimým plodinám následujícím po obilninì,
2. k meziplodinám, s výjimkou èistých porostù jetelovin a luskovin,
3. v jejich kapalné nebo tekuté formì k podpoøe rozkladu slámy, s výjimkou slámy z luskovin,
máku a øepky,
b) ve III. aplikaèním pásmu pouze
1. k meziplodinám, s výjimkou èistých porostù jetelovin a luskovin,
2. v tekuté formì hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem k podpoøe rozkladu slámy, s výjimkou slámy
z luskovin, máku a øepky. Pouít vyrovnávací dávku v minerálních dusíkatých hnojivech nelze;
aplikaci je moné pøesunout na jarní vegetaèní období.
(6) Hnojení tekutými statkovými hnojivy na pozemcích bez pøítomnosti porostu nebo slámy
k následným jarním plodinám v období od 15. øíjna do zaèátku období zákazu hnojení podle tabulky

10)

Vyhláka è. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pùdnì ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci, ve znìní vyhláky è. 546/2002 Sb.
Vyhláka è. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv
k nemovitostem, ve znìní zákona è. 210/1993 Sb. a zákona è. 90/1996 Sb., a zákon Èeské národní rady è. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.

11

è. 1 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení je moné pouze v I. a II. aplikaèním pásmu, a to v dávce do 80 kg
celkového dusíku . ha1. Tekutá statková hnojiva se nejpozdìji do 24 hodin od aplikace zapraví do pùdy.
(7) Na trvalých travních porostech na zamokøených pùdách vymezených hlavními pùdními
jednotkami 6576 v tabulce è. 4 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení nelze pouívat ádné dusíkaté hnojivé
látky. Na mìlkých pùdách a pùdách s nevyvinutým pùdním profilem vymezených hlavními pùdními
jednotkami 3739 v tabulce è. 4 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení je pøi pouívání dusíkatých hnojivých
látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku . ha1.
Komentáø k § 7
Pro úèely tohoto naøízení byla zemìdìlská pùda rozèlenìna do tøí aplikaèních pásem (stupeò IIII),
dle skupin BPEJ a na základì rizika ztrát dusiènanù do vod. Zaøazení bylo provedeno dle klimatického
regionu a pøedevím podle hlavní pùdní jednotky BPEJ (vyhláka è. 327/1998 Sb.).
Hlavní pùdní jednotka je úèelovým seskupením pùdních forem pøíbuzných vlastností, je jsou urèovány
napøíklad genetickým pùdním typem, subtypem, pùdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou pùdy.
Hlavní pùdní jednotka je vyjádøena druhou a tøetí èíslicí èíselného kódu BPEJ. Aplikaèní pásma jsou
stanovena v tabulkách è. 24, je jsou pøílohou tohoto naøízení.
Zaøazení parcely nebo parcel zemìdìlského pozemku, na kterých je pìstována stejná plodina do
aplikaèního pásma se provádí na principu pøevaujícího zaøazení BPEJ k urèitému stupni aplikaèního
pásma; pøi stejném zastoupení rùzných aplikaèních pásem se vdy pouije opatøení pro vyí stupeò
aplikaèního pásma.
Pouívání minerálních dusíkatých hnojiv a hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem na zemìdìlské
pùdì v období od 1. èervence do zaèátku období zákazu hnojení je upraveno v odstavci 5, na základì
rizika vyplavování dusiènanù v jednotlivých aplikaèních pásmech tak, aby v tomto podzimním období
docházelo k co nejmením ztrátám (únikùm) dusíku do vod.
Do vod vyplavené dusiènany nemusí pocházet pøímo z minerálních hnojiv, ale èasto vznikají v pùdì
postupnou pøemìnou, na jejím poèátku jsou organické formy dusíku. Zdrojem mohou být zvlátì
v podzimním období posklizòové zbytky a statková hnojiva.
Rozklad organické hmoty je po hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo napø. kejdou urychlen,
proto by mìlo být podzimní hnojení zcela výjimeèné a pouíváno jen ve zdùvodnìných pøípadech,
napø. po nevhodné pøedplodinì, k meziplodinì nebo k podpoøe rozkladu slámy. Z celkového dusíku
v kejdì je 4560 % v èpavkové formì, která mùe být ihned vyuita rostlinami nebo v krátkém období
pøemìnìna na dusiènany. Pokud je na podzim aplikována kejda pod jarní plodiny, nemìla by být
zapravena hlubokou orbou.
Tabulka è. 2 z pøílohy è. 2 naøízení: I. aplikaèní pásmo
I. aplikaèní pásmo

*)
**)

Klimatický region (KR) *)

Hlavní pùdní jednotka (HPJ)**)

Úèelová charakteristika

0, 1, 2, 4

01–03, 08–11, 18–20,
24–30, 33, 56

0–1

06–07

sušší oblasti, zejména s jarními pøísuky,
s pøevánì hlubími, støednì tìkými
a tìími pùdami,charakterizovanými
nepromyvným vodním reimem

1. èíslice pìtimístného kódu BPEJ
2. a 3. èíslice pìtimístného kódu BPEJ
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Tabulka è. 3 z pøílohy è. 2 naøízení: II. aplikaèní pásmo
II. aplikaèní pásmo
Klimatický region (KR)*)

Hlavní pùdní jednotka (HPJ)**)

vechny ostatní BPEJ, které nepatøí
do I. ani III. aplikaèního pásma

Úèelová charakteristika
pøevaující èást území Èeské republiky,
se støedním mnostvím sráek, støedními
a lehèími pùdami, charakterizovanými
periodicky promyvným vodním reimem

Tabulka è. 4 z pøílohy è. 2 naøízení: III. aplikaèní pásmo
III. aplikaèní pásmo
Klimatický region (KR)*)

Hlavní pùdní jednotka (HPJ)**)

0–1

04

2–9

16, 17, 21–23, 31

8–9

08, 34–36, 40–41, 56

Úèelová charakteristika
lehké písèité pùdy, silnì propustné,
s výsuným reimem
lehké písèité pùdy
pùdy ve vyích polohách, s vysokým
mnostvím sráek

Do III. aplikaèního pásma jsou zaøazeny i zvlá vyèlenìné pùdy s degradaèními procesy a deficitní pùdy,
pokud jsou zemìdìlsky vyuívány

*)
**)

0–9

37

mìlké pùdy, pøevánì výsuné

3–9

38

mìlké pùdy s lepí vododrností
ne HPJ 37

0–9

39

pùdy s nevyvinutým pùdním profilem
a nepøíznivými vláhovými pomìry
propustné pùdy

0–9

31, 32, 55, 13, 21, 27

0–9

44, 47–54, 58, 59, 62–64

pøevánì pùdy se sklonem k doèasnému
zamokøení

0–9

65–76

zamokøené pùdy pøevánìs nepøíznivým
vodním reimem

0–9

08, 14, 15, 19, 24, 25,
26, 43, 47, 48, 49

pùdy se sklonitostí 7°–12°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 4–5

0–9

40, 41

pùdy se sklonitostí 12°–17º,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 6–7

0–9

40, 41

pùdy se sklonitostí > 17°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 8–9

1. èíslice pìtimístného kódu BPEJ
2. a 3. èíslice pìtimístného kódu BPEJ
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§8
Omezení mnoství dusíku aplikovaného v organických a organominerálních hnojivech
a ve statkových hnojivech na zemìdìlskou pùdu
(1) Mnoství celkového dusíku aplikovaného roènì na zemìdìlskou pùdu v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových hnojivech nesmí v prùmìru zemìdìlského podniku pøekroèit
limit 170 kg . ha1, pøi zapoètení zemìdìlské pùdy vhodné k aplikaci.
(2) Pro výpoèet aplikované dávky dusíku na hektar se mnoství celkového dusíku v aplikovaných
organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech vydìlí poètem hektarù zemìdìlské
pùdy vhodné k aplikaci.
(3) Jako pùda vhodná k aplikaci se rozumí vekerá uívaná zemìdìlská pùda podniku, od ní se
odeèítají
a) plochy, kde nelze hnojit, napøíklad v blízkosti povrchových vod, zastavìné území obce nebo
ochranná pásma vodních zdrojù,
b) plochy s jetelovinami a luskovinami,
c) nevyuívané plochy, úhory a pozemky leící ladem.
(4) Limit podle odstavce 1 je moné ve zdùvodnìných pøípadech (plodiny s vysokým odbìrem
dusíku nebo pouívání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem) na jednotlivých pozemcích pøekroèit,
pokud bude na tìchto pozemcích dodrena rovnováha potøeby a dodávky dusíku. U trvalých kultur
a polní zeleniny je moné limit podle odstavce 1 pøekroèit pouze pøi pouití hnojiv s pomalu
uvolnitelným dusíkem, a to
a) pøi zakládání chmelnice, vinice èi sadu do výe 500 kg celkového dusíku . ha1 za rok,
b) v produkèní chmelnici do výe 300 kg celkového dusíku . ha1 jednou za dva roky,
c) pøi pìstování polní zeleniny do výe 300 kg celkového dusíku . ha1 za rok.
(5) Výpoèet aplikované dávky dusíku na hektar se provádí podle prùmìrných obsahù celkového
dusíku v pouitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech nebo pøi
zohlednìní produkce dusíku v exkrementech chovaných hospodáøských zvíøat, pøièem
a) u jednotlivých kategorií hospodáøských zvíøat se musí zohlednit skuteèná délka chovu (prùmìrné
stavy zvíøat bìhem roku),
b) exkrece zvíøat na pastvì se zapoèítává do limitu 170 kg dusíku . ha1,
c) mnoství vyprodukovaného dusíku zvíøaty je dáno mnostvím dusíku v pevných a tekutých
exkrementech,
d) v bilanci je moné odeèíst ztráty dusíku ve stájích a pøi skladování statkových hnojiv do 35 %
u stelivových provozù a do 20 % u bezstelivových provozù,
e) ztráty dusíku pøi aplikaci statkových hnojiv ani pøi pobytu zvíøat na pastvì se neodeèítají,
f) pouívání upravených kalù11) se zapoèítává do limitu 170 kg dusíku . ha1,
g) do limitu 170 kg dusíku . ha1 se nezapoèítává sláma, ani jiné rostlinné zbytky zùstávající na
daném pozemku po sklizni hlavního produktu.
(6) Dojde-li v bilanci zemìdìlského podniku k pøekroèení limitu podle odstavce 1, dokladuje se prodej
statkových hnojiv, aplikace na smluvních plochách, popøípadì vyuívání èistírenských technologií
k likvidaci exkrementù nebo jiné nakládání se statkovým hnojivem.
Komentáø k § 8
Nitrátová smìrnice poaduje, aby v rámci akèního programu bylo zajitìno, e statková hnojiva
pouitá na hektar zemìdìlské pùdy nepøekroèí v rámci zemìdìlském podniku takové mnoství, které

11)
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§ 33 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù.

obsahuje 170 kg dusíku za rok. Do tohoto celkového mnoství vak je nutné zapoèítat vechny formy
dusíkatých hnojivých látek, které obsahují organickou formu dusíku, tedy statková hnojiva, organická
a organominerální hnojiva, ale také upravené kaly pouívané na zemìdìlské pùdì. Pro výpoèet
aplikované dávky dusíku se poèítá pouze s pùdou vhodnou k aplikaci uvedených hnojiv. Pokud je
dodrena rovnováha potøeby a dodávky dusíku, je moné pøekroèit na jednotlivých pozemcích
aplikovanou dávku dusíku pouze za pøedpokladu, e celková dávka v rámci podniku pøekroèena nebude.
U trvalých kultur a polní zeleniny je moné limit pøekroèit pouze pøi pouití hnojiv s pomalu
uvolnitelným dusíkem, a to za podmínek uvedených v odstavci 4.
Výi aplikované dávky lze vypoèítat dvìma zpùsoby:
1. podle prùmìrných obsahù celkového dusíku v pouitých organických a organominerálních hnojivech
a statkových hnojivech,
2. podle produkce dusíku v exkrementech chovaných hospodáøských zvíøat.
Pøíklad výpoètu pro dojnici (dalí kategorie a druhy hospodáøských zvíøat se poèítají obdobnì a vypoètené
hodnoty se seètou):
ad 1) Jedna dojnice vyprodukuje v prùmìru 15 t chlévské mrvy roènì, co po uskladnìní pøedstavuje
10 t hnoje. V tomto mnoství je zapoètena rovnì podestýlka (sláma). Pøísluný objem moèùvky èiní 5,7 t
roènì.
10 t hnoje
x
0,50 % N
=
50,0 kg N
5,7 t moèùvky x
0,25 % N
=
14,3 kg N
Celkem
64,3 kg N
ad 2) Jedna dojnice vyprodukuje (v závislosti na hmotnosti, uitkovosti a zpùsobu krmení) v prùmìru
v pevných výkalech a v moèi roènì 92 kg N. V pøípadì stelivového provozu se odeèítají ztráty vznikající ve
stájích, pøi odklizu chlévské mrvy a skladování hnoje. Tyto ztráty èiní v prùmìru 35 % a mohou být jetì
vyí pøi vícenásobné manipulaci se hnojem a pøi jeho patném oetøování na polním sloiti.
První krok: odpoèet 35 % ztrát dusíku
92 kg N – 32,2 kg N = 59,8 kg N
Druhý krok: pøipoètení N ve slámì (penièná sláma, 0,5 % N, denní spotøeba 2,5 kg na kus )
59,8 kg N + 4,5 kg N = 64,3 kg N
Výsledek výpoètù:
Pro aplikaci statkových hnojiv produkovaných roènì jednou dojnicí je tøeba mít k dispozici výmìru alespoò
0,38 ha zapoèitatelné pùdy (170 : 64,3 = 2,64; 1 : 2,64 = 0,38).

Skladování hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech
§9
(1) Ze stájí, skladi hnojiv a statkových hnojiv, uskladnìných objemných krmiv ani z ostatních
prostor nesmí unikat ádné závadné látky (§ 39 odst. 1 zákona).
(2) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanovena zvlátním právním pøedpisem12)
a musí být dostateèná pro uskladnìní statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle tabulky
è. 1 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na pùdnì-klimatické podmínky
zranitelné oblasti a pìstované plodiny.13)

12)
13)

§ 4 vyhláky è. 274/1998 Sb., o skladování a zpùsobu pouívání hnojiv, ve znìní vyhláky è. 476/2000 Sb.
§ 9 odst. 2 písm. b) zákona è. 156/1998 Sb.
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(3) Technické zabezpeèení skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanoveno zvlátním právním
pøedpisem.14)
(4) Uloení hnoje pøímo na zemìdìlské pùdì je pøípustné pouze v pøípadì, e nedojde ke zneèitìní
ani k ohroení jakosti povrchových ani podzemních vod, a to nejdéle po dobu 9 mìsícù. Umístìní
hnoje na stejném místì je moné opakovat nejdøíve po ètyøech letech kultivace pùdy v rámci
obhospodaøování pozemku.
Komentáø k § 9
Minimální kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva ve zranitelných oblastech byla
stanovena na stejné úrovni, jak ukládá veobecnì platná provádìcí vyhláka k zákonu o hnojivech
è. 274/1998 Sb., o skladování a zpùsobu pouívání hnojiv, v platném znìní. Tato vyhláka stanoví
kapacitu skladovacích prostor pro statková hnojiva, která musí odpovídat skuteèné produkci hnoje za
est mìsícù, jímky musí kapacitnì odpovídat minimálnì ètyømìsíèní pøedpokládané produkci u kejdy
a minimálnì tøímìsíèní pøedpokládané produkci u moèùvky a hnojùvky, a to v závislosti na klimatických
a povìtrnostních podmínkách regionu.
Skladovací kapacity pro statková hnojiva ve zranitelných oblastech musí být zároveò dostaèující
pro období zákazu hnojení a pro období, kdy nelze hnojit s ohledem na pùdnì klimatické podmínky,
tedy v pøípadì, e zpùsob pouití neumoòuje rovnomìrné pokrytí pozemku, pùda je pøesycená vodou,
pokrytá vrstvou snìhu vyí ne 5 cm nebo promrzlá do hloubky více ne 8 cm (§ 9 zákona o hnojivech).
Pokud je pùda zamrzlá pouze na povrchu a pøes den rozmrzá, je moné hnojit, samozøejmì pøi dodrení
takových opatøení, aby nedolo ke smyvu hnojiva. Tento zpùsob hnojení je obvyklý zejména v pøedjaøí,
napø. pøi regeneraèním hnojení ozimé øepky, nároèné na pøísun dusíku po obnovení vegetace.
Uloení hnoje na zemìdìlské pùdì pøed jeho pouitím je obecnì umonìno zákonem o hnojivech
a provádìcí vyhlákou 274/1998 Sb., § 4 odst. 2. Ve zranitelných oblastech je tato monost omezena
maximálnì na dobu 9 mìsícù a uloení hnoje na stejném místì je moné opakovat po ètyøech letech
kultivace pùdy v rámci obhospodaøování pozemku.

Støídání plodin ve zranitelných oblastech
§ 10
(1) Pøi pìstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu zamezení
nebezpeèí zvýeného vyplavování ivin.
(2) Pøi obnovì trvalých travních porostù a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbliím
agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestlie po jetelovinách následuje jarní plodina, je tøeba
porost jetelovin zaorat co nejpozdìji na podzim.
Komentáø k § 10
Kritickým obdobím z hlediska tvorby dusiènanù je podzim, kdy se mohou v pùdì objevit ve velkém
mnoství. Nebezpeèný je zejména rychlý rozklad organických látek v pùdì, následující po provzdunìní
pùdy orbou. Napø. po zruení louky èi po èasné zaorávce jetelovin se mùe za pøíznivých podmínek
vytvoøit v ornici i více ne 100 kg . ha1 dusiènanového N v pùdì, co pøedstavuje riziko zneèitìní
vod dusíkem. Pokud jsou pøítomny rostliny, mohou vzniklý minerální dusík èásteènì odèerpat a tím
jej zachránit pøed vyplavením v zimním období. Vhodnìjí je vak vynechat podmítku a posunout
termín zaorávky jetelovin do podzimního období, kdy je za niích teplot rozklad zpomalen.
Obsah dusiènanù v pùdì èi jejich ztráty jsou tedy ovlivnìny nejen hnojením, ale i vlastnostmi pùdy,
termínem a zpùsobem jejího zpracování a rovnì prùbìhem povìtrnosti.

14)
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Vyhláka è. 191/2002 Sb., o technických poadavcích na stavby pro zemìdìlství.

Provádìní protierozních opatøení ve zranitelných oblastech
§ 11
(1) Vhodná agrotechnická protierozní opatøení ve zranitelných oblastech, která odpovídají stanovitním podmínkám, se provádìjí na pùdách ohroených erozí, jejich skupiny jsou uvedeny v tabulce
è. 5 pøílohy è. 2 k tomuto naøízení.
(2) Z dùvodù ochrany pùdy pøed erozí a vod pøed zneèitìním se nesmí pìstovat irokoøádkové
plodiny (kukuøice, sluneènice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonitostí nad 7° (ètvrtá
èíslice kódu bonitované pùdnì-ekologické jednotky je 4 a více), které pøiléhají k vodnímu toku nebo
k jinému vodnímu útvaru.
(3) Na pùdách bez rostlinného pokryvu se sklonitostí nad 12° (ètvrtá èíslice kódu bonitované pùdnìekologické jednotky je 6 a více) se nesmí pouívat ádné dusíkaté hnojivé látky.
(4) U trvalých travních porostù na pùdách se sklonitostí nad 7° (ètvrtá èíslice kódu bonitované
pùdnì-ekologické jednotky je 4 a více) je pøi pouívání dusíkatých hnojivých látek omezena
jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku . ha1.
(5) Na svaitých orných pùdách bez porostu se sklonitostí nad 3° (ètvrtá èíslice kódu bonitované
pùdnì-ekologické jednotky jiná ne 0) je nutné nejdéle do 24 hodin po aplikaci zapravit dusíkaté
hnojivé látky do pùdy.
(6) Na pastvinách nesmí dojít k nevratnému pokození drnu a rozbahnìní povrchu, ani v pøípadì
celoroèního pobytu zvíøat. Z pastevního vyuívání pro skot jsou vylouèeny zemìdìlské pozemky se
sklonitostí nad 17° (ètvrtá èíslice kódu bonitované pùdnì-ekologické jednotky je 8 a 9).
Tabulka è. 5 z pøílohy è. 2 naøízení: Skupina pùd ohroených erozí
Skupina pùd ohroených erozí

*)
**)

Klimatický region (KR)*)

Hlavní pùdní jednotka(HPJ)**)

0–9

08, 14, 15, 19, 24, 25,
26, 43, 47, 48, 49

pùdy se sklonitostí 7°–12°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 4–5

0–9

40, 41

pùdy se sklonitostí12°–17°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 6–7

0–9

40, 41

pùdy se sklonitostí > 17°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 8–9

0–9

77, 78

stre, pùdy se sklonitostí > 25°,
ètvrtá èíslice kódu BPEJ je 8–9

Úèelová charakteristika

1. èíslice pìtimístného kódu BPEJ
2. a 3. èíslice pìtimístného kódu BPEJ

Komentáø k § 11
Ve zranitelných oblastech je vzhledem k ochranì vodních zdrojù nutné uplatòovat takové zpùsoby
zemìdìlského hospodaøení, které zmírní povrchový smyv hnojiv, vodní erozi a její následky. Zpùsoby
zemìdìlského hospodaøení by mìly být pøizpùsobeny místním podmínkám. K tomu je tøeba vyuít
vech dostupných informací o pùdì, klimatu, vhodných plodinách a doporuèených technologiích. Napø.
z údajù o bonitovaných pùdnì-ekologických jednotkách (BPEJ) je moné zjistit zaøazení pozemku do
klimatického regionu (1. èíslice pìtimístného kódu BPEJ), hlavní pùdní jednotku (2. a 3. èíslice),
svaitost s expozicí (4. èíslice) a skeletovitost s hloubkou pùdy (5. èíslice). Mírný svah (svaitost
3°7°) je oznaèen na ètvrté pozici kódu BPEJ hodnotami 1 a 3, støední svah (7°12°) hodnotami
4 a 5, výrazný svah (12°17°) hodnotami 6 a 7 a pøíkrý svah (nad 17°) hodnotami 8 a 9.
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V pøípadì, e se na jednom pozemku vyskytuje více BPEJ, vezmou se v úvahu ty, které mají nejvìtí
plonou výmìru. Pokud je výmìra jednotlivých BPEJ na jednom pozemku pøiblinì stejná, je nutno
zohlednit tu BPEJ, která je rizikovìjí z hlediska ztrát dusiènanù do vod. Podle této BPEJ jsou pak
stanovena pøísnìjí opatøení.
V pøípadì, e intenzita a úhrn deových sráek pøevyují infiltraci (vsakování) vody do pùdy, nastává
povrchový odtok pøebyteèné vody. Vodní eroze pùsobí kody jak na území, kde vzniká, tak i následnì
v celém povodí, kde se zhoruje jakost vody. Eroze se projevuje povrchovým smyvem, zpoèátku málo
nápadným, s následujícím vytváøením erozních rýek, rýh a struek soustøeïujících povrchový odtok,
pøípadnì lokálními nánosy zeminy. Pøitom je odnáena ornice, pùda je ochuzována o iviny a je
zhorována její vodní jímavost. Opakovaným výskytem eroze se stupòují ztráty pùdních èástic
z povrchové vrstvy pùdy. Výsledkem je sníení úrodnosti pùdy a zhorení jejích fyzikálních vlastností.
Tímto naøízením se ukládá provádìt na pùdách ohroených erozí (viz tabulka è. 5) vhodná agrotechnická
protierozní opatøení.
Protierozní opatøení na orných pùdách
a) organizaèní opatøení
•
delimitace kultur zatravnìním a zalesnìním,
•
protierozní rozmisování plodin v osevních postupech,
•
pásové støídání plodin,
•
zmìna velikosti a tvaru pozemku;
b) agrotechnická opatøení
•
vrstevnicové obdìlávání,
•
pùdo-ochranné zpracování pùdy s ponecháním organických zbytkù na povrchu pùdy,
•
mulèování,
•
výsev do ochranné plodiny nebo strnitì,
•
setí do hrubé brázdy,
•
pøeruované brázdování;
c) technická opatøení
•
terasování,
•
prùlehy,
•
terénní urovnávky,
•
ochranné hrázky,
•
srubové pøepáky,
•
pøíkopy,
•
protierozní kanály,
•
polní cesty s protierozním charakterem,
•
protierozní nádre,
•
sanace strí, úvozù.

§ 12
(1) Na vech pozemcích pøiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarùm se zachovávají
bøehové porosty; tam, kde se tyto porosty nenacházejí, je tøeba udrovat ochranný pás nezornìné
pùdy o íøce nejménì 1 m od bøehové èáry vodního toku a jiných vodních útvarù.
(2) Na pùdách se sklonitostí nad 7° (ètvrtá èíslice kódu bonitované pùdnì-ekologické jednotky je
4 a více) se musí nejménì 25 m od bøehové èáry vodního toku nebo jiného vodního útvaru zachovat
ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.
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Komentáø k § 12
Pøi hnojení zemìdìlských pùd se musí uèinit taková opatøení, aby se do povrchových vod nedostala
minerální hnojiva, ale ani organické látky, obsaené napø. v kejdì, moèùvce, hnojùvce a siláních
ávách. Pøi rozkladu organických látek je toti z vody odnímán kyslík, který pak chybí vodním
ivoèichùm. Nebezpeèí vak hrozí i od kodlivých mikroorganismù a parazitù z výkalù hospodáøských
zvíøat. Pøímo také kodí èpavkový dusík i dalí iviny a látky obsaené ve hnojivech a statkových
hnojivech.
HLAVA IV
ÚÈINNOST
§ 13
Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem jeho vyhláení, s výjimkou hlavy tøetí, která nabývá úèinnosti
dnem 1. ledna 2004.
Komentáø k § 13
V této hlavì je stanovena úèinnost naøízení, a to dnem jeho vyhláení ve Sbírce zákonù v èástce 42
pod èíslem 103 dne 11. dubna 2003. Od tohoto data jsou tedy vymezeny zranitelné oblasti. Ustanovení
hlavy tøetí, které urèuje zpùsoby hospodaøení (akèní program), nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2004.
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Související legislativní pøedpisy a technické normy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Smìrnice Rady 91/676/EHS, o ochranì vod pøed zneèitìním dusiènany ze zemìdìlských zdrojù.
Zákon è. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pùdních látkách a substrátech a o agrochemickém
zkouení pùd (zákon o hnojivech), v platném znìní.
Zákon è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), v platném znìní.
Zákon è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny.
Zákon è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.
Vyhláka è. 474/2000 Sb., o stanovení poadavkù na hnojiva.
Vyhláka è. 273/1998 Sb., o odbìrech a chemických rozborech vzorkù hnojiv; ve znìní vyhláky
è. 475/2000 Sb.
Vyhláka è. 274/1998 Sb., o skladování a zpùsobu pouívání hnojiv, v platném znìní.
Vyhláka è. 382/2001 Sb., o podmínkách pouití upravených kalù na zemìdìlské pùdì.
Vyhláka è. 191/2002 Sb., o technických poadavcích na stavby pro zemìdìlství.
ÈSN 75 5490 Stavby pro hospodáøská zvíøata  Vnitøní stájový vodovod (Èeský normalizaèní institut,
2001).
ÈSN 75 6790 Stavby pro hospodáøská zvíøata  Vnitøní stájový odkliz  Vnitøní stájová kanalizace
(Èeský normalizaèní institut, 2001).
ÈSN 75 6190 Stavby pro hospodáøská zvíøata  Faremní stokové sítì a kanalizaèní pøípojky 
Skladování statkových hnojiv a odpadních vod (Èeský normalizaèní institut, 2001).
Vyhláka è. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pùdnì-ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
Vyhláka è. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
vìcných práv k nemovitostem, ve znìní zákona è. 210/1993 Sb. a zákona è. 90/1996 Sb.
Zákon Èeské národní rady è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon),
ve znìní zákona è. 89/1996 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.

