
 
(změny v tiskopise viz 504/2004 Sb.) 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. 
  

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení 
půd) 

Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg.kg-1 sušiny v půdě 

   As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Běžné půdy 20 0.5 90 60 0,3* 50 60 120 

Písky, hlinité písky, štěrkopísky 15 0.4 55 45 0,3* 45 55 105 

* celkový obsah 

  

Vysvětlivky: 

1) Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě – vymezují maximální hodnoty vybraných rizikových 

prvků v půdě, při jejichž překročení by mohlo dojít k poškozování funkcí půdy a složek životního prostředí 

2) Kategorizace půd: 

a) Běžné (písčitohlinité, hlinité a jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. 

Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s normální variabilitou prvku, s normálním půdním vývojem 

v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, pelitických hornin 

sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. 

Jedná se tedy o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin, jako jsou písky, 

štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i 

oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického 

zrudnění. 

b) Písčité, na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a štěrkopísky. V případě 

vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 10 m), které tvoří maximálně 

10 %. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční 

schopnosti, kdy i v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k 

rychlému znečišťování podzemních a říčních vod. 

c) Půdy na substrátech s geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých prvků. Tyto půdy jsou 

hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně nevztahují. Pro půdy na ostatních 

geogenně extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, 

protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, 

Ni, a to v celém půdním profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. 
  

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na 
zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů) 

Riziková látka Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v 
kalech (mg.kg-1 sušiny) 

As – arzén 30 

Cd - kadmium 5 

Cr - chrom 200 

Cu - měď 500 

Hg - rtuť 4 

Ni – nikl 100 

Pb - olovo 200 

Zn - zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 6 kongenerů - 28+52+101+138+153+180) 0,6 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. 
  

Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 

Kategorie kalů Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*) v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů 

   termotolerantní koliformní 

bakterie 

enterokoky Salmonella sp. 

I. < 103 < 103 negativní nález 

II. 103 - 106 103 - 106 nestanovuje se 

* KTJ- kolonie tvořící jednotku 

Vysvětlivky: 

Kategorie I - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních 

ustanovení této vyhlášky. 

Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin, a na 

půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně 

plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení vyhlášky. 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. 
  

Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok 

   Minimální počet analýz za rok 

Produkce kalů z 
ČOV (v tunách 

sušiny kalů za rok) 

agrochemické 
parametry* (živiny) 

rizikové prvky 

(As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn) 

mikrobiologie 

(termotoler. koliformní 

bakterie, 

enterokoky,Salmonella 

sp.) 

organické 
kontaminanty 
(AOX, PCB) 

< 250 2 2 2 -** 

250-1000 4 4 4 -** 

1000-2500 4 4 6 1 

>2500 12 12 12 1 

               

* agrochemické 

parametry: 

pH, obsah sušiny, obsah organických látek (vyjádřený jako ztráta žíháním), celkový dusík, 

amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík 

** analýzy se dělají dle § 4 odst. 2 této vyhlášky vždy před prvním použitím kalů 

 

 

 


