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Základním právním dokumentem, kterým je vytvoOeno institucionální postavení a obsah 9innosti 
Státní rostlinolékaOské správy je zákon č. 3ř6/ř004 Sb., o rostlinolékaOské pé9i a o zmAnA 
nAkterých souvisejících zákonW, ve znAní zákona 9. 626/2004 Sb., zákona 9. 444/2005 Sb., zákona 9. 
131/2006 Sb., zákona 9. 189/2008 Sb., zákona 9. 249/2008 Sb., zákona 9. 227/2009 Sb., zákona 9. 
281/2009 Sb., zákona 9. 291/2009 Sb., zákona 9. 490/2009 Sb. a zákona 9. 102/2010 Sb.. 

PNípravky na ochranu rostlin 

POípravky na ochranu rostlin jsou výrobky ur9ené k: 

1. k ochranA rostlin nebo rostlinných produktW proti škodlivým organismWm nebo k zabránAní 
pWsobení tAchto organismW, 

2. k ovlivIování životních pochodW rostlin jinak než jako živiny, napOíklad regulátory rWstu, 

3. ke konzervaci rostlinných produktW, pokud tyto látky nebo produkty nepodléhají jiným 
pOedpisWm Evropských spole9enství, nebo 

4. k ni9ení nežádoucích rostlin nebo jejich 9ástí, potla9ování nežádoucího rWstu rostlin nebo 
pOedcházení takovému rWstu 

Základními provádAcími vyhláškami zákona 326/2004 Sb. upravující pOedevším problematiku, která je 
z hlediska dodržování zákona velmi závažná a je proto nezbytné podrobnAji stanovit postupy a 
zpWsoby dodržování pOíslušných ustanovení zákona jsou: 

 Vyhláška č. 3ř7/ř004 Sb., o ochranA v9el, zvAOe, vodních organismW a dalších necílových 
organismW pOi používání pOípravkW na ochranu rostlin. 

 Vyhláška č. 3ř8/ř004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismW ve skladech 
rostlinných produktW a o zpWsobech zjišUování a regulace jejich výskytu v zemAdAlských 
veOejných skladech a skladech Státního zemAdAlského interven9ního fondu. 

 Vyhláška č. 3řŮ/ř004 Sb., o pOípravcích a dalších prostOedcích na ochranu rostlin, ve znAní 
vyhlášky 9. 371/2006 a vyhlášky 9. 146/2009 Sb. 

 Vyhláška č. 33Ř/ř004 Sb., o opatOeních k zabezpe9ení ochrany proti zavlékání a šíOení 
pWvodce bakteriální kroužkovitosti bramboru a pWvodce bakteriální hnAdé hniloby, ve znAní 
vyhlášky 9. 328/2008 Sb. 

 Vyhláška č. 33ř/ř004 Sb., o opatOeních k zabezpe9ení ochrany proti zavlékání a šíOení 
pWvodce rakoviny bramboru, há;átka bramborového a há;átka nažloutlého, ve znAní 
vyhlášky 9. 75/2010 Sb. 

 Vyhláška č. 333/ř004 Sb., o odborné zpWsobilosti na úseku rostlinolékaOské pé9e. 

 Vyhláška č. 334/ř004 Sb., o mechaniza9ních prostOedcích na ochranu rostlin, ve znAní 
vyhlášky 9. 147/2009 Sb. 

 Vyhláška č. Ř75/ř005 Sb., o náhradách nákladW za odborné úkony provedené Státní 
rostlinolékaOskou správou. 

http://eagri.cz/public/web/srs/legislativa/legislativa-cr/zakon-2004-326-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-ostatni_puvodni-zneni_zakon-2009-490.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_zakon-2010-102-novela-326-2004.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-327-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-328-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-329-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-331-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-332-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-333-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-334-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2005-175-rostlinolekarskapece.html
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 Vyhláška č. řŘ5/ř008 Sb., o optOeních proti zavlékání a rozšiOování škodlivých organismW 
rostlin a rostlinných produktW, ve znAní vyhlášky 9. 159/2009 Sb. a vyhlášky 9. 76/2010 Sb. 

Vzhledem ke zmAnám a vzniku nových právních pOedpisW Evropské unie jsou vydávány nové 
vnitrostátní právní normy nebo dochází aktuálnA k novelizacím výše uvedených pOíslušných právních 
pOedpisW.  

Mechanizace 

V této sekci naleznete informace týkající se uvádAní do obAhu a používání mechaniza9ních prostOedkW 
ur9ených k aplikaci pOípravkW na ochranu rostlin a technických zaOízení k hubení škodlivých 
organismW. 

Podle zákona 9. 326/2004 Sb., o rostlinolékaOské pé9i (dále jen "zákon") a vyhlášky 9. 334/2004 Sb., o 
mechaniza9ních prostOedcích na ochranu rostlin a dalších souvisejících zákonW a pOedpisW provádí 
Státní rostlinolékaOská správa - OddAlení mechanizace následující 9innosti: 

1. hodnotí technické a technologické požadavky na mechaniza9ní prostOedky 

2. vede úOední registr mechaniza9ních prostOedkW 

3. schvaluje provozovny kontrolního testování (kontroluje jejich 9innost) a je odpovAdné za 
chod systému kontrolního testování mechaniza9ních prostOedkW na OR na území České 
republiky 

4. provádí ovAOování a hodnocení zpWsobilosti technických zaOízení k hubení škodlivých 
organizmW (dále jen sušáren) k ošetOování dOevAných obalových materiálW na základA zákona 
a SmArnice FAO ISPM No. 15 

5. vydává osvAd9ení pro tato pracovištA a odpovídá za registraci zpWsobilých sušáren. 

6. vede seznam registro 

 

Intervaly kontrolního testování 

Mechaniza9ní prostOedky 

a) uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se podrobí kontrolnímu testování nejpozdAji do dvou 
let od jejich uvedení do provozu, 

b) uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci pOípravkW, se 
podrobí kontrolnímu testování pOed jejich prvým použitím po úpravA nebo opravA, a to i v pOípadA, 
jsou-li opatOeny platným dokladem o funk9ní zpWsobilosti podle § 67 odst. 1 zákona, 

c) ostatní se podrobí kontrolnímu testování nejménA jednou za 3 roky. 

Minimalizace úletV postNikové kapaliny. 

Úlet postNikové kapaliny pOedstavuje zásadní problém aplika9ních technologií pro bezvadnou 
aplikaci pOípravkW na ochranu rostlin. Sou9asné trendy minimalizace úletW smAOují k technickým, ale i 
technologickým protiúletovým opatOením. S pojmem nežádoucí úlet je spojena Oada aspektW aplikace 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2008-215-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-mechanizaci/
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2004-326-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-334-rostlinolekarskapece.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/kontakty/
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/seznam-mechanizacnich-prostredku.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/seznam-stanic-kontrolniho-testovani.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/fao-ispm-15.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/seznam-susaren.html
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pesticidW a právA p rotiúletová opatOení aplika9ní techniky jsou jedním z hlavních opatOení pOi jejich 
redukci a tím i ochranA zdraví lidí, zvíOat a životního prostOedí pOi aplikaci pOípravkW na ochranu 
rostlin. 
 
 

Úlet pOedstavuje zásadní problém aplika9ních technologií pro bezvadnou aplikaci pesticidW. Sou9asné 
trendy minimalizace úletW smAOují k technickým, ale i technologickým protiúletovým opatOením. S 
pojmem nežádoucí úlet je spojena Oada aspektW aplikace pesticidW a právA protiúletová opatOení 
aplika9ní techniky jsou jedním z hlavních opatOení v jejich redukci a tím i v ochranA zdraví lidí, zvíOat a 
životního prostOedí pOi aplikaci pesticidW. 

Úlet nastává v okamžiku, kdy je zahájen postOik. A9koliv úplné odstranAní úletW je nemožné, mWže být 
podstatnA redukován, jestliže se pesticidy aplikují odpovídající technikou a za pOíznivých 
povAtrnostních podmínek.  

Úlet je podporován nadmArnA malými kapkami, nerovnomArným tlakem v tryskách, nerovnomArností 
jízdy postOikova9e. Roli hraje volba druhu trysek, nerovnomArnost terénu a také povAtrnostní 
situace. Zvyšující se nároky na ochranu životního prostOedí nutí provozovatelWm postOikova9W ke 
správnému úsudku o bezpe9né a ú9innAjší aplikaci pesticidW s 9ímž souvisí problematika pOedcházení 
vzniku všech typW úletW.  

Úlet mWže odnést kapky kapaliny s pesticidy (jejich ú9innými látkami) na nežádoucí území, kde mohou 
být dWsledkem:  

- poškození sousední citlivé plodiny nebo jiné necílové plochy  

- kontaminace životního prostOedí, zejména vody  

- zdravotních rizik pro zvíOata a lidskou populaci  

- nižšího dávkování pesticidW, což mWže snížit efektivitu zásahu  

Typy úletV  

Úlet je obvykle spojován s pohybem kapek aplikované kapaliny mimo cílovou plochu v prWbAhu 
aplikace. Tento typ úletu se obvykle nazývá úlet pOenášený vzduchem (airborne drift) a je výsledkem 
faktorW spojených s aplika9ními metodami a zaOízením.  

Druhým typem úletu, který mWže vzniknou ještA nAkolik dní po aplikaci je úlet výparW (vapor drift) a 
je obecnA spojen s odparem kapalin.  

Velikost kapek  

Velikost kapky je zdaleka nejdWležitAjší faktor ovlivIující úlet. MAOí se v mikrometrech (1/1000 
milimetru). Obvykle se používá název mikron (ȝ). Pro srovnání, tloušUka lidského vlasu nebo listu 
papíru je pOibližnA 75 mikronW.  

Typ a velikost trysky  



 5 

NejbAžnAjší postOikova9e jsou vybavovány hydraulickými tryskami, které atomizují kapalinu na kapky. 
Hydraulické trysky produkují široké kapkové spektrum v rozmezí od 10 do 1000 mikronW. vítr výpar 
úlet necílová plocha  

Nežádoucím úletem mWže být také tzv. „odpar aplikované kapaliny“, který zpWsobují nevhodné 
povAtrnostní podmínky, zejména pOíliš vysoká teplota bAhem aplikace. 

3  

Nízkoúletové trysky  

VAtšina hlavních výrobcW trysek za9ala pOed nedávnem pOedstavovat své verze nízkoúletových trysek. 
Jejich zvláštní funkce ze skupiny hydraulických trysek je ovlivIována pracovním tlakem kapaliny nebo 
pOívodem vzduchu do rozptylované kapaliny. Výsledkem je bu;to užší spektrum s vAtšími a hmotnými 
kapkami, nebo s 9ásticemi s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami.  

Tyto trysky jsou ozna9ovány jako nízkoúletové (LD) respektive protiúletové (AD,SD,SL,TT). Jsou 
konstruovány tak, aby vytváOely vAtší kapénky pOi stejné dávce a pracovním tlaku ve srovnání se 
standardními štArbinovými tryskami. POidáním dávkovací clony s otvorem (štArbinou) pOed vlastní 
štArbinu trysky se snižuje tlak v místA výstOiku, což zpWsobuje tvorbu vAtších kapek, které 
prokazatelnA omezují úlet. U skupiny trysek s pOisáváním atmosférického vzduchu se mWžeme setkat 
s ozna9ením INJET, B-JET, TurboDrop, AIRMIX, ID, DB, AI atd. Varianta s pOisáváním tlakového 
vzduchu je známá pod ozna9ením AIRTEC.  

Úlet minimalizují trysky, které produkují vAtší kapky, ale pOi odpovídajícím prWniku do porostu a 
pokryvnosti cíle.  

Pracovní tlak  

POi použití hydraulické trysky poskytuje tlak energii k „rozbití“ proudu vody na kapky a je klí9ovým 
faktorem v regulaci velikosti kapek. VzrWstající tlak všeobecnA zpWsobuje snížení velikosti kapek. 

PostNik s podporou vzduchem  

Jedna z nejefektivnAjších cest k omezení úletu malých kapek použitím vysoké rychlosti vzduchu, který 
napomáhá dopravit kapky z trysky na cílový povrch. PostOikova9 je vybaven ventilátorem a tlakový 
vzduch je rozveden plachtovým rukávcem po celém zábAru a vystupuje svisle nebo šikmo štArbinou, 
tOíští kapénky a ú9innA je zanáší do porostu. 

Ochranná pásma  

Problematika ochranných pásem pOi aplikaci pesticidW a souvisejících opatOení jsou úzce spjaty s 
ochranou životního prostOedí zejména v blízkosti vodních zdrojW. Systémy ochranných pásem plnA 
využívají všechna dostupná protiúletová opatOení (technická i technologická).  

Ochranné pásmo je vzdálenost mezi hranicí pozemku, kde je aplikován pesticid a senzitivní, necílovou 
plochou (napO. vodní tok). 
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Zásady ochrany vod a necílových organismV pNi aplikaci pNípravkV na ochranu rostlin 

Ochrana vod 

Vodní zdroje, tj. podzemní a povrchové vody, jsou chránAny pOed nebezpe9nými pesticidními 

ú9innými látkami, které jsou hlavními složkami pOípravku na ochranu rostlin jejich vylou9ením 

z ochranných pásem podzemních a povrchových vod. 

Vodní zákon a ochranná pásma 

Problematikou ochranných pásem se poprvé zabýval § 19 zákona 9. 138/1973 Sb. o vodách. 

VodohospodáOský orgán byl zmocnAn stanovovat rozhodnutím ochranná pásma k ochranA 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojW. Podle pWvodního zákona o vodách 

9. 138/1973 Sb. byla ochranná pásma zOizována ve spolupráci s orgány hygienické služby a používal 

se výraz pásma hygienické ochrany (dále jen PHO). Jednalo se o plošnou (pásmovou) ochranu, 

kdy pOíslušné povodí vodního zdroje bylo vždy celé sou9ástí jednotlivých stupIW PHO. Ta se 

stanovovala pro podzemní i povrchové zdroje sloužící pro zásobování pitnou a užitkovou vodou 

a dAlila se vždy na PHO 1. a 2. stupnA, pOi9emž PHO 2. stupnA bylo možné rozdAlit na vnitOní 

a vnAjší 9ást, u povrchových vodních zdrojW se ještA v rámci hydrologického povodí stanovovalo 

i PHO 3. stupnA. V jednotlivých PHO byl stanoven pOikázaný režim hospodaOení ve smyslu 

SmArnice ministerstva zdravotnictví. Ochrana vodních zdrojW podle uvedených pravidel na 

významné 9ásti území ČR do dnešní doby pOetrvává. 

AktuálnA platná právní úprava se zabývá problematikou ochranných pásem v § 30 vodního 

zákona 9. 254/2001 Sb. 4), 5) 

２Zákon o vodách０ a ２Vodní zákon０ pOistupují k ochranA vod rozdílnA. PWvodní právní pOedpis 

definoval ochranná území, která byla chápána šíOeji, než jak jsou definována ochranná pásma 

vodních zdrojW v dnešním vodním zákonA.  

 

Ochranná pásma podzemních a povrchových vod 

Ochranná pásma (OP) se stanovují u vodních zdrojW využívaných nebo využitelných 

pro zásobování pitnou vodou (nikoliv užitkovou jako v minulosti) s prWmArným odbArem nad 

10 000 m3/rok. Vyžadují-li to závažné okolnosti, mWže vodoprávní úOad stanovit ochranná pásma i 
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pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno výše. 

 

Z hlediska použití pNípravkV na ochranu rostlin d@líme ochranná pásma naů 

1. OP I. stupn@ podzemních a povrchových vod, ve kterém je použití pOípravkW a dalších 

prostOedkW na ochranu rostlin zcela vylou9eno. Ochranná pásma I. stupnA slouží k ochranA 

vodního zdroje v bezprostOedním okolí jímacího nebo odbArného zaOízení. 

2. OP II. stupn@ podzemních a/nebo povrchových vod, ve kterých je použití pOípravkW 

a dalších prostOedkW na ochranu rostlin vylou9eno, pokud tyto nesplIují národní kritéria. Kritéria 

vycházejí z vodního zákona a zákona o rostlinolékaOské pé9i. Na jejich základA se rozhodne, zda 

bude nebo nebude pOípravek vylou9en z OP II. stupnA (hodnocení pOípravku probíhá v souladu 

s § 34 odst. 3 písm. b) zákona 9. 326/2004 Sb., o rostlinolékaOské pé9i, v platném znAní). 

Ochranná pásma II. stupnA slouží k ochranA vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním 

úOadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vody. 

Ochranné pásmo II. stupnA se stanoví vnA ochranného pásma I. stupnA. MWže být tvoOeno 

jedním souvislým nebo více od sebe oddAlenými územími v rámci hydrologického povodí nebo 

hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úOad mWže ochranné pásmo II. stupnA, je-li to ú9elné, 

stanovovat postupnA po jednotlivých územích. 

Na etiketách pOípravkW na ochranu rostlin je možno najít tyto 

typy ozna9ení z hlediska použitelnosti nebo nepoužitelnosti 

v OP II. stupnA: 

- POípravek je vylou9en z použití v ochranném pásmu 

II. stupnA zdrojW podzemní a/nebo povrchové vody. 

- POípravek není omezen z hlediska použití v OP II. stupnA. 

- POípravek je vylou9en z použití v ochranném pásmu 

II. stupnA zdrojW podzemní a/nebo povrchové vody proＡ 

(vyjmenují se plodiny, pro které je vylou9en). 

Pro ochranu podzemních vod se mimo OP II. st. používají ješt@ tyto limitní v@tyů 

６ R53: MWže vyvolat dlouhodobé nepOíznivé ú9inky ve vodním prostOedí. 
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６ SPe 1: Za ú9elem ochrany podzemní vody neaplikujte tento pOípravek nebo jiný, jestliže 

obsahuje ú9innou látkuＡ (uveden název ú9inné látky nebo skupiny ú9inných látek), vícekrát 

než jednou za tOi roky. 

６ SPe 2: Za ú9elem ochrany podzemní vody pOípravek neaplikujte na pWdáchＡ (uvedeny 

zpOesIující údaje o druhu pWdy). 

POípravek, který je vylou9en z OP II. st. podzemních a/nebo povrchových vod, by mAl být 

vylou9en z použití i na území, kde jsou dosud vymAOena pouze pásma PHO. V sou9asné dobA 

nejsou všechna PHO pásma na území ČR nahrazena OP, ale dochází postupnA k jejich vymezení. 

Ptáci a savci 

Na ošetOovaných polích, v sadech a vinicích volnA žijí ptácia savci. NAkteOí mohou pAstiteli škodit, 
napO. hryzci, hraboši.Často jde ale o regulátory hmyzu (sýkory), nebo jsou sou9ástídalších 
ekosystémW, i napO. mysliveckých honiteb (bažanti, srny,zajíci). Tito obratlovci si hledají potravu, 
hnízdí a skrývají sena ošetOovaných pozemcích, proto jsou vystaveni ú9inkWmpOípravkW. Obvykle k 
tomu dochází bu; zasažení postOikem,nebo konzumací kontaminované potravy. Pokud 
použitípOípravku pOedstavuje významné riziko, je na etiketA uvedeno 

Nebezpečný/zvlášT nebezpečný pro ptáky/savce.Použití takového pOípravku musí být podle 
vyhlášky 9. 327/2004Sb.6) pOedem nahlášeno. POípravek nesmí být použit v místech,kde jsou ptáci a 
savci chováni, nebo musí být podniknuty kroky,které zabrání jejich ohrožení. 

PNípravku mohou být podle jeho vlastností pNiNazeny 

další specifické v@tyů 

６ SPe 5: Za ú9elem ochrany ptákW/volnA žijících savcWpOípravek zcela zaplavte do pWdy; zajistAte, aby 
pOípravekbyl na koncích výsevních nebo výsadbových OádkW zcela 

zapraven do pWdy. 

６ SPe 6: Za ú9elem ochrany ptákW/volnA žijících savcW 

rozsypaný pOípravek odstraIte. 

６ SPe 7: Neaplikujte v dobA hnízdAní ptákW. 

６ SPr 1: Návnady klást tak, aby byly zakryté a nepOístupné jiným zvíOatWm a volnA žijícím savcWm 

a ptákWm. Zabezpe9te, aby návnady nemohly být hlodavci rozvlékány. 

６ SPr 2: Plochu ur9enou k ošetOení bAhem ošetOování ozna9te. Upozornit na nebezpe9í otravy 

(primární nebo sekundární) antikoagulanty a uvést protijed. 

６ SPr 3: Mrtvé hlodavce bAhem doby používání pOípravku dennA odstraIujte. Tyto neodkládejte 
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do nádob na odpadky ani na smetištA. 

Vodní organismy 

Ve vodním prostOedí žijí ryby, vodní rostliny, Oasy a vodní bezobratlí ‰ hmyz a drobní korýši. 

Pro zajištAní ochrany tAchto organismW je tOeba zabránit tomu, aby se pOípravek dostal do vodního 

prostOedí. Hlavními cestami vstupu pOípravku je úlet bAhem aplikace a splach vodou ze svahu. 

Na základ@ vlastností účinných látek je určována ochranná vzdálenost od povrchových 

vod, kterou je nutné dodržet pNi aplikaci, v@ty SPeů24 

 

V9ely 

V9ely mohou být vystaveny ú9inkWm pOípravkW, pokud navštAvují kvetoucí rostliny na pozemku 

nebo v jeho okolí, anebo pOi pOeletu za potravou. Ohrožena úletem pOípravku mohou být i samotná 

stanovištA v9elstev. 

POípravek mWže být klasifikován jako nebezpečný/zvlášT nebezpečný pro včely. Možnosti 

jeho aplikace jsou pak omezeny podle vyhlášky 9. 327/2004 Sb. (mimo jiného ohlašovací povinnost 

a omezení termínu aplikace). 

Dále mWže být aplikace omezena limitní vAtou SPe 8, která napO. ur9í, na jak dlouho musí být 

zakryta v9elstva nebo stanoví jiné ochranné opatOení. 

SPe 8: Za ú9elem ochrany v9el a jiných hmyzích opylova9W neaplikujte na kvetoucí rostliny./ 

Neaplikujte na místech, na nichž jsou v9ely aktivní pOi vyhledávání potravy./ Úly musí být 

bAhem aplikace a (uvede se doba) po aplikaci odvezeny nebo zakryty./ Neaplikujte, jestliže 

se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele. Plevele odstraIte pOed jejich kvetením.  

Necíloví 9lenovci 

Členovci, vyskytující se na pozemku, nejsou pouze škWdci, ale zastoupeni jsou také pOirození 

regulátoOi, kteOí pomáhají snižovat po9etnost škWdcW (napO. sluné9ka a larvy zlatoo9ek, které 

se živí mšicemi) a hmyz, který neškodí ani není užite9ný, ale je pOirozenou sou9ástí agroekosystémW. 

Údaj o riziku pesticidW pro necílové 9lenovce má hlavní význam v integrované a biologické 

ochranA rostlin. ZvlášU významné postavení ve striktnA definovaných systémech integrované 

produkce ovoce a révy vinné má dravý rozto9 Typhlodromus pyri, introdukovaný na ochranu 
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proti škodlivým rozto9Wm a stAžejní je rovnAž znalost toxicity pOípravkW vW9i používaným 

kmenWm dravého rozto9e T. pyri Chel9ice a Mikulov v trvalých kulturách ovocných sadW a vinic. Na 

etiketA pOípravku mWže být uvedeno ozna9ení Nebezpečný/zvlášT nebezpečný pro necílové 

členovce čeledi XX a s tím spojená ochranná vzdálenost (vAta SPe 3), která by mAla být pOi 

aplikaci dodržena, aby nebyla driftem zasažena okolní spole9enstva necílových 9lenovcW. 

SPe 3: Za ú9elem ochrany necílových 9lenovcW dodržujte neošetOené ochranné pásmo X m 

od okraje ošetOovaného pozemku. 

Necílové rostliny 

Okolní porosty rostlin, které nejsou zemAdAlskými plodinami, pOedstavují úto9ištA a zdroj potravy 
pro zvíOata, v9ely a užite9né 9lenovce, proto by nemAly být zasaženy pOi aplikaci pOípravky. 

Navíc pOípravek, zvláštA pokud je to herbicid, mWže pOi úletu poškodit okolní porosty plodin. POi 
dodržení definované vzdálenosti na etiketA pOípravku by riziko pro necílové rostliny mAlo být 
minimalizováno. 

Bezpečné nakládání se zbytky pNípravkV na ochranu rostlin po jejich aplikaci 

Bezpe9né nakládání se zbytky pOípravkW na ochranu rostlin patOí k dWležitým krokWm provádAným 
zejména po ukon9ení aplikace pOípravkW, které 

mohou mít zásadní vliv na zdraví lidí a životní prostOedí, není-li postupováno v souladu 

s platnými pOedpisy a postupy. 

Dle platné právní úpravy náležejí tyto zbytky (odpady) do kategorie nebezpe9ných 

odpadW. Proto se na nA, ve srovnání s ostatními zemAdAlskými odpady, které nevykazují 

nebezpe9né vlastnosti, vztahují náro9nAjší a pOísnAjší pravidla. Všichni, kdo nakládají 

s pOípravky, musejí být seznámeni s pOíslušnými pOedpisy vztahujícími se na nebezpe9né 

odpady a musejí dodržovat stanovené postupy pro nakládání s nimi a pro jejich 

bezpe9ném zneškodIování. 

Informace poskytnutém prostOednictvím této publikace jsou pouze informativní 

(doporu9ující). 

Vždy je tNeba dodržovat platnou legislativu. Zejména zákon 9. 185/2001 

Sb., o odpadech a o zmAnA nAkterých dalších zákonW, ve znAní pozdAjších pOedpisW, 

vyhlášku 9. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znAní 

a také zákon 9. 326/2004 Sb., o rostlinolékaOské pé9i a o zmAnA nAkterých souvisejících 
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zákonW, v platném znAní. 

Pod pojmem zbytky pNípravkV (v kontextu nakládání s nimi a jejich likvidace) 

se rozumí: 

POebyte9né zásoby a nebo zásoby zastaralých pOípravkW ‰ pWvodní koncentráty, 

kapalné nebo pevné (v závislosti na složení pOípravku), pOedevším v pWvodním balení, 

nAkdy ale také s ne9itelným ozna9ením zpWsobeným napO. ztrátou etikety. 

Obaly k likvidaci (jednorázové nebo opakovanA používané) ‰ veškeré prázdné 

obaly od pOípravkW. 

Kapalné zbytky ur9ené k likvidaci - naOedAné pOípravky, bAžnA s neznámou 

koncentrací. 

Pevné zbytky ur9ené k likvidaci - absorp9ní látky nasáklé pOípravky, organické 

zbytky ze systémW biologického 9ištAní. 

Správná likvidace zbytkW má mnoho výhod: 

- zvýšení bezpe9nosti osob v zemAdAlského podniku a osob žijících v okolí 

- snížení rizika zne9ištAní, v9etnA zne9ištAní vodních zdrojW a vody 

- snížení nákladW spojených s likvidací odpadW 

- snížení rizika sankcí ze strany kontrolních orgánW 

- soustavné racionální využívání základních pOípravkW v rámci systémW integrované 

ochrany a pOi boji proti rezistenci 

- zlepšení marketingových nabídek distributorW 

 

Nesprávná likvidace zbytkW pOípravkW a postOikových látek se mWže stát pOí9inou 

zne9ištAní životního prostOedí, zejména vodních zdrojW. Postupujte proto vždy 

v souladu s pOedpisy a zásadami pro správné nakládání s pOípravky. 

Dojde-li ke vzniku zbytkW v kterémkoli kroku celého procesu aplikace (pOi pOípravA 

postOikové kapaliny, po aplikaci atd.) mAly by být ihned použity pOedepsaným zpWsobem. 

POechodné skladování by mAlo být v co nejvAtší míOe omezeno a nahrazeno recyklací. 

I pOes preventivní opatOení se však ur9ité zbytky postNikV v rámci provozu 
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zemAdAlského podniku pOece jen vyskytnou. V takovém pOípadA pak je dWležité nalézt 

vhodné, efektivní a ekonomické Oešení, které umožní takovéto zbytky zlikvidovat 

a dodržovat pOitom pOedpisy týkající se ochrany životního prostOedí, zejména pak 

kvality vody. 

Likvidace zbytkW postOikW za9íná již pOi plánování aplikace. Efektivním plánováním 

aplikace se vyhnete tvorbA nadmArného množství zbytkW. NicménA naprosté vylou9ení 

výskytu zbytkW postOikových látek a pOípravkW je velmi obtížné. V mnoha zemích existují 

strukturované systémy likvidace tAchto typW odpadW zcela bezpe9ným zpWsobem 

a za pOijatelnou cenu, napOíklad prostOednictvím jednorázového sbAru veškerého 

obalového materiálu a pOípravkW po skon9ení doby platnosti jejich použitelnosti. 

ObecnA však lze Oíci, že v porovnání s redukcí zdrojW zne9ištAní je likvidace odpadW 

Oešení dosti nákladné. 

Likvidace obalV 

PNečt@te sipokyny na etiket@ ohledn@ likvidace obalu. 

Všechny kontejnery na pOípravky a jejich balení musejí být uloženy bezpe9ným a stanoveným 
zpWsobem. Zkontrolujte požadavky na etiketA pOípravku. MAjte na zOeteli, že mezi ozna9ením obalu 
pOípravku a použitím mohla vzniknout 9asová prodleva, bAhem níž se mohly požadavky na likvidaci 
zmAnit. 

NIKDY nepalte ani nezakopávejte nebezpečný chemický odpad. 

Jako obecné pravidlo platí, že kontaminovaný obalový materiál se NESMÍ pálit. 

SKLADUJTE nežádoucí zásoby na označeném, zajišt@ném a krytém 

míst@. 

Na skladování odpadW se vztahují specifické právní pOedpisy. Pokud skladujete nepoužitelné pOípravky 

ve vašem skladu, vy9leIte jasnA ozna9ený a vyty9ený prostor  a ozna9te jej napO. ２Nepoužitelné 

pOípravky ur9ené k likvidaci０. 

Jinak lze použít krytý a ozna9ený prostor v blízkosti skladu, jako napO. ohrazenou uzamykatelnou 
železnou klec pod stOechou. Skladování odpadu také mWže podléhat n9asovým a množstevním 
omezením. OkamžitA vy9leIte pOípravky, na nAž se vztahují specifické požadavky na likvidaci (obaly 
obsahující jedovaté /T/ a velmi jedovaté /T+/ pOípravky) a ihned je od sebe oddAlte. 

NIKDY nevylévejte recyklované kapaliny obsahující pNípravky pNímo, ani nepNímo pNes 
kanalizaci, do žádného vodního zdroje. 

Toto platí jak pro povrchovou, tak pro podzemní vodu. 
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POUŽIJTE ZNOVU zNed@né kapalné zbytky 

Kapalné zOedAné zbytky ur9ené k likvidaci jsou ty, které nebylo možno zlikvidovat pOi žádné 
z pOedchozích 9inností a nelze je použít k aplikaci. 

Pokud to pOedpisy umožIují, zOedAné kapaliny ur9ené k likvidaci mohou být znovu použity jako 
pomocná kapalina pOi rWzných 9innostech za specifických podmínek, jako napO.: 

1. na nelistové aplikace, jako napO. kapkové zavlažování (hnojení) nebo herbicidní postOik pod stromy 

v sadech 

2. pro totální preemergentní herbicidní  alikace 

3. pOi rozmetávání hnojWvky (na vlastní zemAdAlské pWdA a pouze v souladu s místnímipOedpisy). 

Pevný odpad  

Pevné pNedm@ty a jednorázové obaly LIKVIDUJTE PMÍPUSTNÝM ZPUSOBEM. 

Pevné odpady vzniknou jako výsledek zpracování OedAných kapalin obsahujících pOípravky, nebo jako 
výsledek 9ištAní tekutých zbytkW pOípravkW pevnými absorbenty. 

Zpracování rozOedAných kapalin obsahujících pOípravky prostOednictvím separa9ní technologie, jako 
napO. fyzikálnA-chemickým procesem (vedou ke snížení objemu, ale zvýšení koncentrace chemických 
látek v pevných zbytcích), filtrováním nebo neúplnou mineralizací. 

Biologicky rozložitelné zbytky (jako napO. piliny ke sbAru rozlitých kapalin obsahujících pOípravky nebo 
organických zbytkW ze systémW biologického 9ištAní) lze ponechat k dalšímu mikrobiálnímu rozkladu 
škodlivých látek. Dejte pOednost dalšímu použití materiálu, pokud je povoleno. 

Biologicky neodbouratelné zbytky (jako napO. písek) musejí být odebrány a likvidovány autorizovanou 
firmou oprávnAnou k této 9innosti. 

Zásady používání aplikační techniky 

Dobrý technický stav aplika9ní techniky  je základním pOedpokladem její spolehlivé funkce. 

Používání registrovaných postOikova9W 

Dle ustanovení zákona o rostlinolékaOské pé9i je jednou z povinností provozovatelW tAchto 
mechaniza9ních prostOedkW používat pouze typy, které jsou zapsány v uvedeném registru. 

Poškození porostu nesprávnA seOízeným (tzv. páskujícím) postOikova9em 

Zápis do registru osvAd9uje, že daný mechaniza9ní prostOedek odpovídá všem technickým 

a technologickým požadavkWm . 

 

PNíprava a testování postNikovačV 

VšeobecnA se pOíprava postOikova9W k aplikaci pOípravkW skládá ze vzájemnA na sebe navazujících etap: 
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POedsezónní pOípadnA posezónní údržba a opravy 

Kontrolní testování 

Volba trysek 

Nastavení dávky 

PlnAní nádrže postOikova9e 

UjistAte se, že pOi plnAní postOikova9e nemWže dojít ke zpAtnému 

prWtoku kapaliny z nádrže do zdroje kapaliny. 

Sledujte stavoznak na nádrži postOikova9e, aby byla pOesnA dodržena 

dávka vody. 

ZabraIte pOeplnAní nádrže postOikova9e. 

Požadavky na obsluhu MP pNi aplikaci pNípravkV na OR 

Pracovník obsluhující traktorový 9i samojízdný postOikova9 by mAl k dosažení kvalitního ošetOení 
dodržovat tyto hlavní zásady podle konkrétních místních podmínek:  

• ošetOení za9ínat na závAtrné stranA pozemku, na opa9né návAtrné stranA se provádí plnAní 
nádrže,pOípravu postOiku ap., 

• smAr jízdy volit pokud možno tak, aby v pOípadA vAtru pracoval s více 9i ménA bo9ním vAtrem, 
zlepšuje se tím rovnomArnost ošetOení a snižuje kontaminace traktoristy chemikáliemi, 

• dodržovat zvolenou pojezdovou rychlost v obou smArech jízdy i v 9lenitém terénu, 

• dodržovat pracovní zábAr postOikova9e, pOi zábAru 12 a více metrW za pomoci smArové navigace 
(pAnové zna9kova9e, GPS navádAcí systémy), 

• na souvratích postOikova9 vypínat a okraje pozemku ošetOit samostatným prWjezdem, 

• kontrolovat filtra9ní systém, zejména pOi použití suspenzních POR, 

• pOi plnAní nádrže kontrolovat funkci míchacích trysek, 

• sledovat dodržování provozního tlaku a funkci trysek, 

• provádAt ošetOení jen za vhodných povAtrnostních podmínek na suchý porost, kdy rychlost vAtru 
nepOesahuje 5 m.s-1 (pOi použití nízkoúletových trysek nebo postOiku s podporou vzduchem až 0 m.s-
1) a teplota vzduchu nepOekro9í 25 °C. POi teplém a suchém po9así proto aplikujeme POR brzy ráno 
a nave9er. 

Za všech okolností je tOeba dbát, aby použitý POR nezasáhl okolní necílový porost, pozemek, vodní 
zdroje 9i objekty a podle místních podmínek volit vhodný zpWsob a dobu ošetOování. 

 POed opuštAním ošetOeného pozemku nebo kultury je tOeba opláchnout postOikova9 a rám  nejlépe 
pomocí vyplachovacího systému, pokud je ve výbavA postOikova9e. 


