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1.  Úvod
Všeobecně známou skutečností je, že všechny finální zemědělské produkty, které 
jsou součástí potravinového řetězce musí splňovat potřebná kvantitativně-kvalita-
tivní kritéria. 

Jedním z nejdůležitějších kritérií je podmínka, že surovina musí být bez jakého-
koliv rizika, které by mohlo následně ohrozit bezpečnost z ní vyráběného krmiva 
nebo potraviny. 

Nesplnění tohoto, ale i jakéhokoliv dalšího požadovaného kritéria má za násle-
dek zhroucení celého systému bezpečnosti potravinového řetězce, a kromě jiného 
ekonomickou ztrátu pro producenta. Vzhledem k tomu, že krmiva tvoří důležitý 
článek v systému zemědělské výroby, a tento článek je neoddělitelnou součástí 
celého potravinového řetězce a jeho zdravotní nezávadnosti, bude krmivům věno-
vána druhá část této publikace.

V průběhu zemědělské prvovýroby může docházet k vzniku celé řady rizikových 
situací, které více či méně komplikují splnění stanovených kritérií. I když jsou ta-
kovéto situace obtížně předvídatelné, je ve značné míře možné těmto situacím 
předcházet a možná rizika vyloučit, nebo alespoň minimalizovat na rizika přijatelná. 
Předcházení rizikovým situacím je obzvláště významné ve vztahu k zajištění národní 
soběstačnosti jak v oblasti krmiv a potravin, tak i k farmářským trhům, prodeji ze 
dvora a ekologickému zemědělství.

Cílem této publikace je v krátkosti seznámit čtenáře s těmito riziky a nastínit 
možnosti, jak jim předcházet. 

Jak již bylo zmíněno, zajištění systému řízení rizik má nejen ekonomický význam 
pro zemědělský podnik, ale zároveň splňuje i podmínku zajištění zdravotní nezá-
vadností, jak hospodářských zvířat, tak i člověka.
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2. Rozdělení rizik
2. 1.  Biologická rizika

Biologické riziko (též biohazard) je ohrože-
ní látkami biologického původu, které v potra-
vinovém řetězci představují hrozbu pro zdra-
ví zvířat a člověka. Jako příklad lze uvést odpady 
veterinárního, lékařského původu, mikrobiál-
ní vzorky (např. viry či biologické jedy) aj. 

V důsledku kontaktu s bakteriemi, viry, 
houbami, jinými mikroorganismy a s nimi 
souvisejícími toxiny vznikají biologická zdra-
votní rizika. Tyto mikroorganismy jsou v příro-
dě běžně rozšířené a představují hlavní příčinu 
potenciálního nebezpečí pro lidské zdraví.

Termín biologické riziko se používá přede-
vším jako varování, aby se s těmito látkami 
patřičně nakládalo a byl s nimi zamezen styk 
osob. Symbol vyvinul v roce 1966 Charles 
Baldwin, inženýr v oboru životního prostředí, 
pracující pro podnik Dow Chemical Company. 

Značka pro biologické riziko

Mezi nejzávažnější biologické faktory patří 
mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná 
onemocnění člověka. Mezi ně patří patogenní 
mikroorganismy, se kterými se můžeme setká-
vat ve dvou případech. Při výrobě jsou využí-
vány záměrně, nebo jejich výskyt je nedílnou 
součástí práce, pak takovéto práce podléhají 
kategorizaci (např. zdravotnická a veterinární 
zařízení apod.). Dalším příkladem jsou mikro-
organismy, nebo jejich produkty, které se do 
pracovního prostředí mohou uvolňovat z kli-
matizačních zařízení či zaplísněných povrchů. 
V takovýchto případech je příčinu výskytu nut-
né co nejdříve odstranit.

Mikroorganismy (bakterie, viry, plísně) včet-
ně těch, které byly geneticky modifikovány, 
buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou 
být schopni vyvolat infekční onemocnění, 
alergické nebo toxické projevy představují 
skupinu tzv. biologických činitelů. 

Mikrobiologický objekt buněčný nebo 
nebuněčný, schopný obměny nebo přenosu 
genetického materiálu je považován za mik-
roorganismus. Buňky pocházející z mnoho-
buněčného organismu, a které rostou mimo 
živý organismus tvoří buněčnou kulturu. 
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Hodnocení míry zdravotního rizika expozice 
vůči biologickým činitelům. 

Při hodnocení míry rizika rozeznáváme čtyři 
základní kategorie míry zdravotního rizika:
• minimální, když expozice vůči infekčnímu 

agens je jen nahodilou součástí práce, tzn. 
je málo významná;

• únosná, když je expozice neoddělitelnou 
součástí práce, v tomto případě je nutné 
zajistit účinnou ochranu očkováním;

• významná, když je expozice neodděli-
telnou součástí práce, v tomto případě 
představuje významnou možnost vzniku 
infekčního onemocnění;

• vysoká, když je expozice neoddělitelnou 
součástí práce, v tomto případě představuje 
vysoké riziko možnosti vzniku infekční-
ho onemocnění, může též jít i o zvláště 
nebezpečné biologické činitele. V těch-
to případech je nutné postupovat podle 
Nařízení EHS 90/679 pro infekční agens 
a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kte-
rým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

V každém ze zmiňovaných rizik je důležité 
dodržovat preventivní opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců pracujících s biologic-
kým materiálem a provozní pokyny na úse-
ku biologické ochrany zdraví pracujících 
(BOZP), které upravuje již zmíněné Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. 

Evropská unie usiluje o zaručení vysoké 
úrovně ochrany zdraví a minimalizaci rizika 
vystavení vlivu potenciálně škodlivých bio-
logických činitelů. K zajištění vysoké úrovně 
ochrany zdraví a minimalizaci rizika je zapo-
třebí koordinovaný a komplexní přístup k po-

litice hygieny krmiv a potravin tak, aby byla 
zajištěna jejich biologická bezpečnost. Dále je 
nutné zajistit koordinované reakce a postupy 
na hrozby vyvolané přenosnými chorobami. Je 
nutné včasné předávání informací mezi člen-
skými státy EU a Evropskou komisí za součas-
ného využití informačního systému včasného 
varování (RASFF), a reakcí na tuto informaci.

Na posuzování rizik, která představují biolo-
gické činitele, se specializuje Evropské středis-
ko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se 
sídlem ve Stockholmu, jež poskytuje EU pora-
denství ohledně vhodných možností reakce na 
tato rizika. 

2. 1. 1. Patogenní mikroorganizmy, včetně 
bakterií, virů a hub (6)

 
Patogenní mikroorganizmy, včetně bakterií, 
virů a hub představují velmi širokou skupinu 
nežádoucích metabolitů, které se velice často 
vyskytují v rostlinných produktech a krmivech.
Mezi nejvýznamnější patogenní mikroorganiz-
my patří listerie, salmonely a kampylobakterie.

Listeria monocytogenes je velmi odolný 
mikroorganismus, který je značně rozšířený 
v životním prostředí. Nachází se v půdě, vodě, 
na vegetaci a v zažívacím traktu asi 50 druhů 
živočichů bez jakýchkoli příznaků onemocně-
ní. Pro člověka je tato bakterie patogenní, vy-
volávající alimentární onemocnění. 

Listeria monocytogenes (na rozdíl od většiny 
jiných patogenních bakterií) je schopna se 
rozmnožovat i za teplot, které jsou běžné 
v chladničkách. Pasterační teplota a var ji bez-
pečně ničí.
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Zdrojem nákazy lidí jsou potraviny zejmé-
na živočišného původu, např. mléko, mléčné 
výrobky (hlavně zrající sýry), maso a masné 
výrobky. K rizikovým potravinám patří i zele-
nina a zeleninové saláty. Zvláštní opatrnost je 
nutné věnovat zelenině, která byla pěstována 
na půdě zavlažované odpadními vodami nebo 
hnojené hnojem apod.

Inkubační doba, tj. doba, za kterou bakterie 
proniknou do organismu a vyvolají první pří-
znaky. U listeriózy je 1-4 týdny. Při lehké for-
mě onemocnění jsou příznaky podobné jako 
u chřipky, tj. malátnost, bolesti hlavy a horeč-
ka. Může se přidružit zánět středního ucha, ve-
dlejších obličejových dutin, zánět močových 
cest. Při těžké formě onemocnění dochází 
k zánětu mozku a mozkových plen a celkové 
sepsi. U těhotných žen může dojít k potratu. 
Na listeriózu jsou obzvlášť citlivé některé rizi-
kové skupiny lidí, jako jsou malé děti, těhotné 
ženy, staří lidé, lidé trpící nějakým chronickým 
onemocněním apod. 

Salmonely patří mezi hlavní patogenní mi-
kroorganizmy. Bakterie rodu Salmonella ssp. 
jsou přítomny ve střevním traktu zvířat, odkud 
se dostávají do vnějšího prostředí výkaly. Jed-
ná se o pohyblivé, rychle rostoucí a odolné 
baktérie. Salmonely se mohou množit praktic-
ky v každém krmivu a každé potravině. 

Oficiálně existují dva druhy salmonel:  
Salmonella enterica a Salmonella bongori. 

Salmonelózy jsou následným onemocně-
ním způsobeným těmito bakteriemi. 

Inkubační doba se u salmonelózy pohybu-
je od 6 do 48 hodin. Po požití kontaminované 
potravy pronikají salmonely do tenkého stře-
va, kde se množí, a přitom jsou uvolňovány 
toxické látky, které pronikají do lymfatického 
a krevního oběhu. 

Při styku se Salmonelou, ale i s ostatními 
patogenními mikroorganizmy rozlišujeme pri-
mární a sekundární kontaminaci. 

K primární kontaminaci dochází již za života 
zvířete, kdy kontaminují vlastní produkty, např. 
vejce. 

Další možností je sekundární kontaminace, 
kdy potravina nebo pokrm byly kontaminová-
ny při jejich přípravě nedodržením základních 
pravidel osobní nebo provozní hygieny. Nej-
častěji se jedná o zpracování masa na jatkách, 
při skladování, manipulaci se surovinami, kdy 
pracovní plochy a technologická zařízení ne-
jsou řádně dezinfikované. Manipulace se suro-
vinami musí probíhat odděleně od manipulace 
s hotovými pokrmy. Zvíře může mít tuto bak-
terii ve svém těle, dále pak kontaminuje své 
okolí a posléze i nás.

Optimální teplota růstu salmonely se pohy-
buje kolem 37 °C, minimální teplota růstu je 
5 °C, maximální 47 °C a pH od 3.8–9.5, opti-
mum je pH 7. Koncentrace soli nad 9 % působí 
baktericidně. Pasterizace při teplotě 72 °C po 
dobu 16 sekund je zabíjí. Zcela je lze zničit při 
teplotě 72 °C za dobu 10 minut. Mražením se 
rozmnožování zastaví, ale po rozmrazení se 
opět mohou rozmnožovat a jsou patogenní 
jako předtím. 
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Množství salmonely není ve všech částech 
kontaminované potraviny stejné. K nákaze 
dochází po pozření poměrně velkého počtu 
mikrobů, tzv. infekční dávky (106–109 živých 
mikrobů). Vnímavější jsou novorozenci, kojen-
ci a lidé se sníženou aciditou žaludku, u nichž 
stačí k infekci podstatně nižší množství mikro-
bů. Přímý přenos z člověka na člověka je ne-
pravděpodobný. Může k němu dojít jen při vel-
mi hrubých závadách v osobní hygieně, nebo 
u osob s nízkým stavem imunity. 

Salmonelóza je akutní průjmové onemoc-
nění způsobované bakteriemi rodu Salmonella 
(těmi, které nezpůsobují břišní tyfus, tedy  
S. typhi). V ČR a ve střední Evropě salmoneló-
zy patří k nejzávažnějším infekčním onemoc-
něním způsobovaným bakteriemi Salmonella 
enteritidis. 

Onemocnění salmonelózou jsou v ČR od 
roku 1951 povinně hlášena. V ČR salmoneló-
zou ročně onemocní asi 30 000 lidí. Počtem 
hlášených případů se Česká republika řadí 
mezi země s nejnižším výskytem. Součas-
ný stav je výsledkem příslušných zoohygie-
nických opatření a důsledné práce státních 

dozorových orgánů. Největší počet nákaz se 
však vyskytuje během letních měsíců. V USA 
se jedná o jedno z nejčastějších onemocnění, 
kterým ročně onemocní až 1,4 milionu osob 
(hlášen je však pouze zlomek případů). Je evi-
dováno až 600 úmrtí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o závažná 
onemocnění, je Evropským úřadem pro bez-
pečnost potravin (EFSA) a Evropským středis-
kem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
této problematice věnována zvýšená pozor-
nost. Evropská unie 12. prosince 2017 zve-
řejnila souhrnnou zprávu týkající se trendů 
a příčin zoonóz, zoonotických agens a one-
mocnění z potravin v roce 2016. 

Ze zprávy vyplývá, že situaci s onemocně-
ním salmonelou nelze podceňovat. Ze zprá-
vy je zřejmé, že od roku 2007, kdy bylo v EU 
zavedeno monitorování a kontrolní opatření, 
se u drůbeže počet případů onemocnění sal-
monelou neustále zvyšoval. K vzestupu do-
chází i přesto, že existuje vysoké povědomí 
spotřebitelů a jsou zavedeny národní kontrolní 
programy pro S. Enteritidis. 

Dle zprávy počet případů onemocnění způ-
sobených sérovarem Salmonella Enteritidis 
v EU vzrostl u lidí od roku 2014 o 3 %, u nosnic 
vzrostla v daném období prevalence z 0.7 % na 
1,21 %. 

V roce 2016 bylo nahlášeno v EU 94 530 
případů salmonelózy u lidí. S. Enteritidis je 
zodpovědná za 59 % všech případů salmone-
lózy vyvolaných v EU a je nejvíce spojována 
s konzumací vajec, vaječných produktů a drů-
bežího masa. V posledních měsících k tomu 
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přispěly i opakované nálezy v hovězím mase.
V roce 2016 bylo celkem nahlášeno 4 786 

epidemií alimentárních infekcí, což představuje 
mírný vzestup ve srovnání s rokem 2015 (4 
362 epidemií). Toto číslo se blíží průměrnému 
počtu epidemií nahlášených v EU během let 
2010-2016.

Počet epidemií vyvolaných bakteriemi rodu 
Salmonella je stále na vzestupu, přičemž S. 
Enteritidis způsobila v roce 2016 jednu ze šesti 
epidemií alimentárních nákaz.

Bakterie rodu Salmonella byly nejčastější 
příčinou epidemií onemocnění z potravin (22.3 
%), což znamená nárůst o 11.5 % ve srovnání 
s rokem 2015. V rámci těchto epidemií bylo 
z celkového počtu nahlášených případů 1 766 
hospitalizovaných případů (45.6 %) a 10 úmrtí 
(50 % úmrtí ze všech případů epidemií).

Nejvyšší počet případů epidemií (1 882) 
způsobila Salmonela ve vejcích.

Souhrnnou zprávu EU týkající se trendů 
a příčin zoonóz, zoonotických agens a one-
mocnění z potravin v roce 2016 lze nalézt na 
adrese (1): http://www.efsa.europa.eu/en/ef-
sajournal/pub/5077.

Zpráva EFSA a ECDC se týká trendů a příčin 
zoonóz vyhodnocených z dat získaných v prů-
běhu roku 2016 ze všech 28 členských stá-
tech Evropské unie. Devět dalších evropských 
zemí poskytlo informace k některým ze zoo-
notických agens (Norsko, Island, Švýcarsko 
a Lichtenštejnsko, Albánie, Bosna a Hercego-
vina, Srbsko, Černá Hora). 

Údaje týkající se S. Eneritidis v této tiskové 
zprávě nezahrnují případy spojené s cestová-
ním mimo Evropskou unii.

Bakterie rodu Campylobacter patří mezi 
patogenní mikroorganizmy, které mohou 
u člověka způsobit onemocnění gastrointes-
tinálního traktu zvané kampylobakterióza. 
Kampylobakterióza je akutní průjmová gas-
troenteritida doprovázená kolikovými bolest-
mi břicha a horečkou. Původcem tohoto ali-
mentárního onemocnění jsou termotolerantní 
kampylobaktery a mezi hlavní lidské patogeny 
řadíme Campylobacter jejuni a Campylobac-
ter coli. Jedná se o gram-negativní, mikroa-
erofilní, malé spirálkovitě zahnuté tyčinky 
s charakteristickým vývrtkovitým pohybem. 
Infekční dávka je u zdravého člověka přibližně 
102–103 bakterií. Inkubační doba je nejčastěji 
udávána 2–5 dní.

Po požití kontaminované potravy pronika-
jí bakterie do tenkého střeva, kde se množí. 
Bakterie přilnou k střevní sliznici v přední části 
tenkého střeva a produkují toxin, který proniká 
do lymfatického a krevního oběhu. U někte-
rých postižených osob se onemocnění vyvíjí až 
v hemoragickou enteritidu s možností vzniku 
vředů v tlustém střevě. U tekutin (voda, mlé-
ko) je průchod žaludkem rychlý a tím se zvy-
šuje množství živých buněk, které pronikají do 
tenkého střeva, kde se pomnožují.

Všechny druhy rodu Campylobacter ros-
tou při teplotě 37 °C. Pro rody Campylobac-
ter jejuni a Campylobacter coli je optimální 
teplota mezi 42 °C a 45 °C. Při teplotě 28 
°C již nerostou. Mohou však přežít v mléce 
a vodě při 4 °C. Rovněž mohou přežít v chla-
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zené a mražené drůbeži. Mrazením potravin 
je počet kampylobakterů redukován, ale ne 
eliminován. Za příznivých podmínek bakterie 
mohou přežívat i několik měsíců. Na vyšší tep-
lotu jsou ale velmi citlivé a pasterační teploty 
je spolehlivě ničí. Ničí je i většina desinfekč-
ních látek, včetně chlorových preparátů, proto 
je chlorování pitné vody vhodnou obranou 
proti tomuto onemocnění. Dále jsou bakterie 
ničeny solí o koncentraci nad 1,5 %.

Termotolerantní bakterie rodu Campy-
lobacter se vyskytují ve střevním traktu do-
mácích zvířat (drůbež, prasata, skot) i volně 
žijících teplokrevných zvířat, přičemž zvířata 
nemusejí vykazovat žádné příznaky klinických 
onemocnění. Těmito bakteriemi může být člo-
věk infikován buď přímo (např. přímým kontak-
tem se zvířetem), nebo nepřímo kontaminova-
nou vodou či potravinou. Nejčastějším zdrojem 
infekce je konzumace nedostatečně tepelně 
upraveného kuřecího masa, nebo potravin ur-
čených k přímé spotřebě, které byly v kontaktu 
se syrovým kuřecím masem. Zabránit riziku či 
snížit riziko, které představují kontaminované 
potraviny, je možné prostřednictvím bezpečné 
manipulace se syrovým masem a dalšími 
syrovými potravinovými složkami, vařením 
a správnou hygienou v kuchyni.

Vyšší výskyt těchto onemocnění je evidován 
u malých dětí. Je to způsobeno tím, že kro-
mě nevyzrálého imunitního systému dětí se 
ještě jedná o špatnou hygienu rodičů při práci 
se syrovými produkty, což vede k sekundární 
kontaminaci předmětů a pokrmů, se kterými 
děti přijdou do styku. Dodržování hygienic-
kých pravidel je významnou prevencí onemoc-
nění i v případě kontaktu s domácími mazlíčky, 

zejména štěňaty a koťaty, která mohou být 
dalším zdrojem infekce především pro děti. 

Je prokázáno, že kuřecí brojleři jsou nejčas-
tějším původcem lidské kampylobakteriózy. 
V roce 2015 byl výskyt kampylobaktera v čer-
stvém drůbežím mase potvrzen u 46,7 % vzor-
ků odebraných na jatkách, ve zpracovnách či 
prodejnách (data od 14 členských států, cel-
kový počet vzorků byl 6 707).

Výskyt kampylobakterů u zvířat i v potravi-
nách v České republice sleduje Národní refe-
renční laboratoř pro kampylobaktery (NRL) na 
Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Olomouc.

 
Z oficiálních statistických údajů v Evrop-

ské unii každoročně onemocní touto choro-
bou více než 230 000 lidí, což řadí toto one-
mocnění k nejčastěji hlášeným alimentárním 
onemocněním v EU. Předpokládá se však, že 
skutečný počet případů se pohybuje kolem 9 
miliónů ročně. Veřejné výdaje na boj s kampy-
lobakteriózou a v důsledku poklesu produkti-
vity práce způsobeného tímto onemocněním 
v EU představují podle odhadů EFSA (Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin) přibližně 2,4 
miliardy EU ročně. V České republice postihne 
toto onemocnění ročně zhruba 20 000 obyva-
tel, ale opět se jedná pouze o nahlášené pří-
pady. Ve skutečnosti je počet lidí postižených 
tímto onemocněním daleko vyšší (19, 20, 21).

Mikrobiální kontaminanty, které mohou být 
původci alimentárních onemocnění, lze z hle-
diska jejich významu pro posuzování zdravot-
ních rizik a/nebo v technologii výroby potravin 
rozdělit na:
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• saprofytické mikroorganismy – ty tvoří 
přirozenou mikroflóru rostlin a způsobují 
proteolytické, lipolytické, sacharolytické, 
pektolytické a dekarboxylitické změny v kr-
mivech a v potravinách. Jejich výskyt se 
stanovuje jako tzv. celkový počet mikroor-
ganismů (CPM), nebo jako počet aerobních 
mezofilních bakterií (kolonií tvořících jed-
notku – KTJ.g-1), 

• mikroorganismy indikátorové – tj. entero-
bakterie, koliformní bakterie, fekální koli-
formní bakterie, Escherichia coli, enterokoky,

• původce onemocnění z potravin tvoří bak-
teriální původci, bakterie, patogenní a pod-
míněně patogenní, podle způsobu, jakým 
vyvolávají onemocnění, se dělí na původce 
alimentárních infekcí nebo intoxikací. 

Mezi nejzávažnější bakteriální kontaminan-
ty, se kterými se můžeme setkat v potravinář-
ských surovinách nebo krmivech, jako s pů-
vodci zdravotních potíží hospodářských zvířat 
nebo lidí patří:

Aeromonas spp. (A. hydrophila, A. caviae, 
A. sobria), tyto bakterie mohou v průběhu 
vegetace při použití kontaminované zálivkové 
vody kontaminovat zeleninu, a při požití ne-
myté zeleniny mohou vyvolávat lehká one-
mocnění žaludku a střev.

Bacillus cereus se v přírodě běžně nachází 
v půdě. Je typickým kontaminantem potravin 
rostlinného původu. Setkáváme se s ním hlav-
ně u potravin obsahujících škrob (brambor, 
cereálií) a u výrobků z nich. Dále se vyskytuje 
u koření, sušeného ovoce a zeleniny, jeho 
výskyt byl zjištěn i v mléce, smetanových 
krémech, rybách a v mase. Jeho toxiny jsou 

stabilní vůči teplu a pH. Bacillus cereus může 
růst i za nízkých teplot, např. při skladování 
pokrmů v ledničkách (např. uvařená rýže). 

Vyvolává průjmová onemocnění, nebo rov-
něž zvracení s lehkým a krátkým průběhem.

Clostridium botulinum je ve formě spor 
běžně rozšířen v půdě i vodě. Tvoří velice toxic-
ký botulin. Setkáváme se s ním u podomácku 
vyrobených masových a zeleninových konzerv 
(hrášek) nebo při nedodržení chladového ře-
tězce při skladování masa. Je považován za 
významný patogen s neurotoxickými účinky, 
které se projevují 12–24 hodin po požití potra-
viny. Zdravotním potížím lze předcházet běž-
nou ochranou potravin v domácnostech, prů-
myslovou konzervací potravin, krátkodobým 
povařením (3 min.), úpravou pH a solením. 

Clostridium perfringens – vzhledem k tomu, 
že se běžně vyskytuje v půdě a na rostlinách, 
stejně jako ve střevním traktu teplokrevných 
živočichů, je častým kontaminantem syrové 
zeleniny, nebo nedostatečně opracovaného 
masa. Vzhledem k vysoké maximální infekční 
dávce, kdy intoxikace nastává až při vysokém 
počtu vegetativních buněk, není považován za 
významný patogen.

Escherichia coli, zejména sérotyp O157:H7, 
patří mezi nejzávažnější a nejčastější původce 
alimentárních onemocnění. Zdrojem konta-
minace může být znečištěná závlahová voda 
nebo kontaminace v důsledku nedodržování 
osobní hygieny a nesprávné manipulace se 
zeleninou. 

Shigelly jsou patogenní pro člověka a pri-
máty. Jsou původci alimentárních onemocně-
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ní. Například vyvolávají úplavici, tzv. bacilární 
dysenterii. Zdrojem infekce je člověk, vzácně 
i kontaminovaná potravina. Bakterie je vel-
mi citlivá na vlivy vnějšího prostředí, přesto 
je infekční dávka k propuknutí úplavice vel-
mi nízká. Epidemie jsou vázány na hromadné 
ubytovny (letní a vojenské tábory a internáty). 
Tato onemocnění jsou typickým příkladem tzv. 
„špinavých rukou“, kde primárním zdrojem byl 
nemocný člověk. K nákaze dochází po konzu-
maci kontaminovaných potravin např. syrové 
zeleniny, mléka, mléčných výrobků a drůbeže. 
Ke kontaminaci potravin dochází vodou konta-
minovanou fekáliemi.

2. 1. 2. Plísně a kvasinky (6)

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, 
které přímo vyvolávají alimentární onemocně-
ní. Jsou původci alimentárních infekci, myko-
toxikózy nebo mykóz.

Kvasinky, především Candida, Geotrichum 
a částečně Mucorales, jsou mikroskopické 
houby způsobující u lidí se sníženou imunitou 
infekce zažívacího traktu v podobě průjmu.

Mykotoxiny patří mezi významná rizika, kte-
rá ovlivňují kvalitu rostlinných surovin, použí-
vaných pro výrobu potravin a krmiv. Následně 
po požití mykotoxiny negativně ovlivňují zdra-
votní stav hospodářských zvířat a lidí.

Mykotoxiny jsou vysoce toxické sekundár-
ní metabolity mikroskopických vláknitých hub 
(plísní). Jejich metabolická činnost je spojena 
s aerobním dýcháním, při kterém dochází k od-
čerpávání živin, převážně tuků a sacharidů.

Mykotoxiny patří mezi významné kontami-
nanty potravin a krmiv. Mohou být přítomny 
především v obilovinách (pšenice, ječmen, 
žito, oves), rýži, kukuřici, olejnatých seme-
nech a potravinách vyrobených z těchto su-
rovin.

Existuje více než 300 druhů mykotoxinů. 
Přesto, že každý druh má své specifické vlast-
nosti, je možné konstatovat, že u některých 
z nich pozorujeme stejné negativní vlivy, kte-
ré mohou u lidí a zvířat vyvolávat významné 
patologické a fyziologické změny důležitých 
orgánů. Jedná se zejména o poruchy funkce 
ledvin, jater, centrální nervové soustavy a dal-
ších orgánů. Vedou k alergickým reakcím a ze-
slabují imunitní systém.

Podle množství přijatých mykotoxinů ro-
zeznáváme akutní primární mykotoxikózy 
a chronické mykotoxikózy.

Akutní primární mykotoxikózy jsou vyvo-
lány příjmem vysokých dávek. Způsobují po-
škození jater, např. cirhózu, nekrózy, dále pak 
poškození ledvin, trávicího traktu, oběhového 
systému a centrální nervové soustavy,

Chronické mykotoxikózy vznikají dlouho-
dobým příjmem nízkých dávek. Tento typ se 
projevuje karcinogenními, mutagenními a te-
ratogenními účinky, oslabením imunitního 
systému, poruchou krvetvorby a dalšími 
poruchami. 

Fyzikální parametry, které ovlivňují tvorbu 
mykotoxinů, jsou:
• teplota,
• vlhkost, 
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• relativní vlhkost, 
• vodní aktivita.

Optimální podmínky pro růst těchto vlákni-
tých hub představuje teplota 11–23 ºC, vlh-
kost (obsah vody) 22–23 % a relativní vlhkost 
95–100 %. 

Pro růst polních plísní (Fusarium, Al-
ternarium, Penicillium) a tvorbu 
toxinů je potřebná vlhkost 22–23 
%, relativní vlhkost 90–100 %. 

Pro skladové plísně (Asper-
gillus, Penicillium) je vhodná 
vlhkost zrna nad 15 % v rov-
nováze s relativní vlhkostí 
70-90 % a vodní aktivitou 
v rozmezí 0,96–0,98. 
Limitující rozsah vodní 
aktivity, kdy nedochází 
k tvorbě toxinů, je 0,71–
0,94. Hodnota pH substrátu se 
pohybuje v rozmezí 3,4–5,5. 

Mezi nejběžnější mykotoxi-
ny, které se objevují v krmivech 
a v potravinách, jsou aflatoxiny, 
citrinin, námel, fumonisiny, ochranotoxiny, 
patulin, sterigmatocystin, trichotheceny a ze-
aralenon. 

V klimatických podmínkách mírného pásu 
jsou nejrozšířenějšími fusariové mykotoxiny 
produkované vláknitými houbami rodu Fusarium.

Mikroskopické vláknité houby rodu Fu-
sarium jsou významnými patogeny mnoha 
zemědělských plodin. Tyto patogeny napa-

dají vegetativní i reprodukční orgány rostlin 
a způsobují jejich poškození a případně úhyn. 
U obilovin způsobují poškození klasů a ná-
sledně zrna, u kukuřice pak poškození palic. 
Fusariové vláknité houby mohou způso-
bovat i takzvané asymptomatické 
infekce, jejichž důsledkem je 
výskyt mykotoxinů v zr-

nech obiloviny 
zdánlivě dobré kvality.

Fusariové houby produkují velké množství 
toxických sekundárních metabolitů, které 
jsou

řazeny do několika skupin. Především se 
jedná o skupinu trichothecenů, fumonisinů 
a zearalenon.

Zrno obilovin může být těmito mikroskopic-
kými, vláknitými houbami napadeno během 
růstu rostlin, ale i v průběhu skladování zrna 
v silech. K přenosu infekce na rostlinu dochá-
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zí především ze zbytků rostlin, které zůstávají 
na poli z předcházející sklizně, či z infikované 
setby. K šíření infekce může také docházet 
pomocí větru a deště.

Fusariové infekce zrn mohou způsobovat 
snížení nutriční a technologické kvality su-
roviny. Takovéto znehodnocení zemědělské 
produkce vede ve svém důsledku k výrazným 
ekonomickým ztrátám. 

Pro člověka a hospodářská zvířata však ta-
kovéto změny představují značná zdravotní 
rizika. Je nutné konstatovat, že během tech-
nologického zpracování cereálních surovin 
nedochází k zásadnímu poklesu hladin my-
kotoxinů. Jedním z nejdůležitějších faktorů 
ovlivňujícím kvalitu finálního výrobku v procesu 
výroby krmiv a potravin zůstává kvalita výchozí 
suroviny.

Aflatoxiny tvoří skupinu mykotoxinů, která 
byla poprvé objevena v roce 1960 při hromad-
né otravě drůbeže v Anglii.

Mezi nejčastější druhy produkující aflatoxi-
ny na určitých druzích potravin a krmiv pat-
ří: Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus 
a Aspergillus nonius.

Mezi nejvhodnější substráty, které jsou 
náchylné ke kontaminaci aflatoxiny patří ku-
kuřice, arašídy, pistácie, ořechy, hrozinky, 
fíky, koření. Do této skupiny lze zařadit šest 
významných aflatoxinů: B1, B2, G1, G2, M1 a M2. 
Z hlediska toxicity jsou významné aflatoxiny 
B1, B2, C1 a G2.

Aflatoxiny jsou termostabilní sloučeniny 
(250 °C), jsou považovány za potenciální mut-
ageny, teratogeny a karcinogeny, kdy cílovým 
orgánem jsou játra. Aflatoxin M1 je metaboli-
tem aflatoxinu B1 a při zkrmování zaplesnivělé 
píce prochází do mléka. Vzhledem k tomu, že 
aflatoxin M1 je termostabilní, může přecházet 
i do sýrů a jogurtu. 

Zearaleon je dalším významným a častým 
mykotoxinem, který je produkovaný plísněmi 
rodu Fusarium graminearum a Fusarium cul-
morum. Vyskytuje se v semenech řepky, ku-
kuřice, pšenice, ječmene či ovsa.

Zearaleon je relativně termostabilní slou-
čenina. Přestože je jeho akutní toxicita nízká, 
vykazuje hepatotoxické a estrogenní účinky. 

Ochratoxin je produkován plísní rodu Asper-
gillus ochraceus a plísní Penicillium verruco-
sum a Penicillium nordicum. Optimální teplota 
pro množení a produkci mykotoxinů je u Pe-
nicillia 25-30 °C, u Aspergilla 30-40 °C. Mezi 
nejběžnější substráty patří obiloviny, cereální 
výrobky, luštěniny, víno, ořechy, zelená káva 
a fazole.

Z této skupiny toxinů je za nejvýznamnější 
považován ochratoxin A, který způsobuje po-
škození jater. Kromě toho má imunosupresivní 
a teratogenní účinky. Je považován za poten-
ciální karcinogen. V případě zkrmování za-
plesnivělých krmných směsí může ochratoxin 
A přecházet do masa, tělních tekutin a do 
vajec. Je méně tepelně stabilní než aflatoxiny 
a tudíž je během tepelného zpracování z 80 % 
odstraněn. 
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Fumonisiny patří do skupiny mykotoxinů 
produkovaných plísněmi rodu Fusarium moni-
liformis a Fusarium proliferatum.

Mezi nejčastěji napadené substráty patří 
cereálie, nebo kukuřice a výrobky z ní. Jejich 
výskyt je spojen s poškozením rostlin stresem 
v průběhu růstu následkem sucha nebo poško-
zení hmyzem. Za významné jsou považovány 
fumonisiny B1, B2 a B3, přičemž fumonisin B1 
tvoří 70 % z celkového množství kontaminova-
ných potravin a krmiv. Tato skupina toxických 
látek se vyznačuje hepatotoxickými, neuro-
toxickými a karcinogenními účinky. Patří mezi 
relativně termostabilní toxiny.

Patulin je jedním z nejvýznačnějších myko-
toxinů z hlediska negativní biologické účinnos-
ti. Jeho toxicita je bohužel laickou veřejností 
přehlížena a podceňována. 

Patulin je produkován plísněmi Penicillium 
patulinum, Penicillium expansum a Aspergillus 
species. Nejčastěji se nachází ve vyzrálých 
jablkách, hroznech, pomerančích apod. Běžně 
se nachází v podomácky vyrobených jableč-
ných moštech. Vzhledem k tomu, že mycelia 
prorůstají téměř celým plodem, je vykrajová-
ní poškozených částí bezpředmětné. Z toho-
to důvodu je zakázáno prodávat tzv. výkroje. 
Dlouhodobým záhřevem na 125 °C lze dosáh-
nout snížení jeho obsahu až o 90 %.

Při etanolovém kvašení dochází k jeho od-
bourání. Ve vínech se prakticky nenachází. Pa-
tulin vykazuje karcinogenní, mutagenní, imu-
notoxické a neurotoxické účinky. 

Sterigmatocystin produkují vláknité hou-
by Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowi, 
Aspergillus nidulans, Bipolarit app., Chaeto-
mium spp., a Emericella spp. Vyskytuje se na 
plesnivé pšenici, zelené kávě. Vykazuje karci-
nogenní a mutagenní účinky.

Produkce námelu (ergot), mykotoxinu je 
spojena s plísněmi Claviceps purpurea a Clavi-
ceps paspali, které nejčastěji napadají žito, oves, 
pšenici a ječmen. Jako toxická látka způsobuje 
gangrény a poruchy nervového systému.

Hlavním producentem citrininu je Penicilli-
um citrinum, se kterým se můžeme setkat 
u většiny potravin a krmiv, obzvláště u rýže 
a výrobků z ní. Citrinin má karcinogenní, mut-
agenní, teratogenní a nefrotoxické účinky. 

Trichotheceny tvoří samostatnou, ale velice 
rozmanitou, více než dvacetičlennou skupinu 
mykotoxinů, včetně toxinu T-2, neosolaniolu, 
deoxynivalenolu a dalších. 

Jsou produkovány převážně plísněmi rodu 
Fusarium. Nejčastěji se s nimi setkáváme 
u obilovin, zvláště u pšenice a kukuřice a vý-
robků z nich. Tyto toxiny vykazují u lidí a zvířat 
široké spektrum biologických účinků. Považu-
jí se za potenciálně karcinogenní, mutagenní 
a teratogenní látky. 

Typickými příznaky otravy jsou záněty trá-
vicího ústrojí, zvracení a průjmy doprovázené 
bolestmi hlavy. 

Praktická doporučení pro správnou země-
dělskou praxi (CZ), pro prevenci a snižování 
kontaminace mykotoxiny v obilovinách, jsou 
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uvedeny v Kodexu CAC/RCP 51-2003, který 
zahrnuje požadavky na ochratoxin A; zearale-
non, fumonisiny a trichotheceny. 

2. 1. 3. Skladištní škůdci (toxické metabolity 
v rostlinných produktech a krmivech)

Skladištní škůdci zahrnují velmi širo-
kou a rozmanitou skupinu škůdců, kteří 
se vyskytují v zemědělských, potravinář-
ských provozech a v domácnostech (2).  
Mezi nejvýznamnější a nejzávažnější zástupce 
škůdců patří zejména škůdci ze skupin roztoči, 
pisivky, brouci, motýli a hlodavci. Tito škůd-
ci představují nejen pro zemědělce, ale i další 
obchodní organizace nemalé riziko v důsled-
ku vysokého potenciálu škodlivosti. Vzhledem 
k jejich skrytému způsobu života, nebo jejich 
velikosti, často unikají v počátcích jejich vý-
skytu pozornosti, a tím zvyšují rizika dalších 
ekonomických ztrát. 

Škody způsobené skladištními a potravi-
novými škůdci spolu s náklady na jejich hubení 
dosahují jen v ČR každoročně stovky milionů 
korun. Problémy se škůdci vznikají v celém 
výrobním řetězci krmiv a potravin. Řečeno ter-
minologií odboru bezpečnosti potravin, skladi-
štní škůdci jsou příkladem nebezpečí s výskytem 
„od vidlí po vidličku“ (3). Přestože se jedná o vý-
znamné ekonomické ztráty, je v poslední době 
skladištním škůdcům věnována malá pozornost. 

Zjišťování a detekce škůdců, například 
v obilninách, není pouze nezávazná a dob-
rovolná činnost, ale je ošetřena právními 
předpisy shrnutými v zákoně č. 245/2011 
Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění posled-
ních změn a úprav a v navazující vyhlášce 

č. 380/2011 Sb., o evidenci výskytu a hubení 
škodlivých organismů ve skladech rostlinných 
produktů a o způsobech zjišťování a regulace 
jejich výskytu v zemědělských veřejných skla-
dech a skladech Státního zemědělského in-
tervenčního fondu, ve znění posledních změn 
a úprav. Přestože tyto předpisy nezahrnují 
všechny právní subjekty, v rámci celého ře-
tězce skladování, jsou všichni přímo, nebo 
nepřímo ovlivněni těmito předpisy. Jedním 
z důvodů je takzvaná nulová tolerance škůd-
ce v Evropské unii, což často vede k tomu, že 
skladištní škůdce je používán jako ekonomický 
nástroj pro jednání o ceně. 

V zemědělských skladech, budovách a pro-
vozech je možné se setkat s celou paletou 
chorob a škůdců, kteří jsou buď vyhraněně 
skladištní, nebo škodí jak v porostech, tak i ve 
skladovaných produktech. Tito škůdci nezpů-
sobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vli-
vem jejich působení dochází k nenávratnému 
hygienickému poškození (4). Skladištní škůdci 
představují hygienicko-zdravotního problémy, 
protože jsou hlavními přenašeči patogenů, 
bakterií a plísní. Škůdci potraviny a krmiva ne-
jen konzumují, ale znečišťují je svými exkre-
menty a odumřelými těly. Jejich výkaly a se-
krety způsobují alergie lidí i zvířat. 

Roztoči tvoří velmi rozšířenou skupinu bez-
obratlých škůdců, se kterými se můžeme se-
tkat téměř ve všech skladech. Ztráty způso-
bené roztoči se odhadují na 2 až 3 %. Jejich 
velikost se pohybuje mezi 0,3 až 1 mm. Jejich 
vývoj od vajíčka po dospělého jedince trvá od 
několika dní do několika měsíců v závislosti na 
teplotě prostředí. Zkrmování kontaminované-
ho krmiva patří mezi významný rizikový faktor 
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ve vztahu k zdravotním problémům hospodář-
ských zvířat.

 Mezi nejvýznamnější zástupce patří: roztoč 
moučný (Acarus siro), roztoč ničivý (Lepido-
glyphus destructor) a roztoč zhoubný (Tyra-
phagus putrestenciae). Brouci představují nej-
početnější řád hmyzu a zároveň nejčastěji se 
vyskytující skupinu skladištních škůdců. Ztráty 
způsobené brouky se odhadují na 1–16 %. 

Mezi brouky se řadí: červotoč spížní (Ste-
gobium panicem), pilous černý, kukuřičný, 
rýžový (Sitphilus granarius, zeamais, ory-
zae), lesák moučný a skladištní (Cryptolestes 
ferrungineus a surrinamensis) a další.

Například pilous černý (Sitophilus granariu), 
patřící do čeledi nosatcovitých, je kosmo-
politně rozšířen a patří mezi nejzávažnější 
škůdce skladovaných obilovin. Dorůstá ve-
likosti 3–4 mm a má černé zbarvení s hrubě 
tečkovaným štítem. Pilous napadá všechny 
druhy obilovin a také kukuřici. Samičky kla-
dou na každé zrno do vykousnuté prohlubně 
po jednom vajíčku. Každá samička je takto 
schopna nakazit přes 200 obilek. Larva po-
stupně vyžírá endosperm a vyvíjí se v brouka. 

Významnými škůdci luskovin jsou zrnokazi. 
V ČR se nejčastěji vyskytuje zrnokaz hracho-
vý (Bruchus pisorum), zrnokaz bobový (Bru-
chus rufimanus), zrnokaz fazolový (Acanthos-
celides obtectus) a zrnokaz černý (Bruchus 
atomarius).

Jednotlivé druhy škodí žírem na zrnech, mají 
však rozdílnou bionomii a hostitelské luskovi-
ny. Ve skladech však většinou nedochází ke 
škodám, které by zrnokazi způsobovali přímo, 
ale většinou jsou jen rezervoárem pro další 
rok.

Tato skupina škůdců svými těly a výměsky 
(tzv. biofragmenty) kontaminují krmiva a po-
traviny, což má za následek významný hygie-
nicko-zdravotní problém.

Pisivky (Psocoptera) patří mezi drobný 
noční okřídlený, nebo bezkřídlý hmyz, který se 
živí plísněmi, ale i obilovinami, moučnými vý-
robky apod. Pisivky mají oproti tělu poměrně 
velkou hlavu. Pro svůj úkryt vyhledávají tmavá 
a vlhká místa. 

Motýli (Lepidoptera). Za škodlivé stadium 
považujeme motýlí housenku. Jako příklad lze 
uvést zavíječe kukuřičného, který patří k nej-
závažnějším škůdcům kukuřice v České repub-
lice. Škodlivé výskyty jsou v posledních letech 
hlášeny téměř ze všech oblastí, kde se pěstuje 
kukuřice. Housenky od druhého instaru vy-
žírají pletivo uvnitř stébla a v palici kukuřice. 
Při silnějším napadení dochází k lámání rost-
lin. Oslabení porostů rostlin má za následek 
snížení výnosu a zvýšení sklizňových ztrát až 
na 30 %. 
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Zavíječ skladištní (Ephestia elutella). Do-
spělý motýl dosahuje velikosti až 17 mm, má 
hnědošedá křídla s nevýraznou kresbou. Samič-
ka klade okolo 200 vajíček. Vylíhlé housenky 
zpočátku škodí uvnitř zrna. Později spojují svými 
vlákny několik zrn dohromady a pokračují v žíru 
obilek. Během roku se vyvine podle vhodnosti 
podmínek 1–2 generace. Podobné škody způ-
sobuje mol obilní a makadlovka obilná.

Švábi (Blattodea). Řád hmyzu s celosvěto-
vým rozšířením. Počet známých druhů švábů je 
asi 3 500, z toho v Česku se vyskytuje 5 dru-
hů původních a 6 druhů zavlečených. Vývojově 
švábi patří k nejstarším skupinám létajícího hmy-
zu a předpokládá se, že v prakticky nezměněné 
podobě žijí už 350 miliónů let. Švábi jsou býlo-
žravci i všežravci. Zpravidla se živí rostlinnými 
zbytky, výjimečně loví i menší živočichy. Velikost 
zástupců této skupiny se pohybuje od pěti mi-
limetrů do deseti centimetrů. Zajímavostí je, že 
naprostá většina švábů, žijících ve volné příro-
dě, jsou živočichové s denní aktivitou, zatímco 
synantropní druhy (žijící s lidmi) jsou zpravidla 
aktivní v noci. Švábi patří mezi dlouho žijící 
hmyz a dospělci některých druhů žijí čtyři roky. 
Švábi jsou rozšířeni po celém světě, největší 
počet druhů žije v tropech a subtropech. Vět-
šina zástupců tohoto řádu jsou všežravci, kteří 
mají velký význam při rozkladu organické hmoty 
a jsou důležitou součástí potravinového řetěz-
ce. Příslušníci tohoto řádu jsou rychlí a dobří 
běžci, nepatří mezi dobré letce a létání využíva-
jí jen na krátké vzdálenosti. Švábi jsou schopni 
vnímat i velmi malé otřesy.

Ptáci (Aves) způsobují nejen škody na rost-
linných produktech, ale vzhledem ke své mig-
raci představují riziko z hlediska přenosů vel-

kého množství infekčních agens. Jak známe 
z minulosti, přenosem infekčních onemocnění 
může následně dojít k nucené likvidaci celých 
chovů s významnými ekonomickými ztrátami. 
K nejznámějším druhům patří: vrabec domácí 
a polní, hrdlička zahradní a divoká, holub do-
mácí, racek chechtavý, kachna divoká a další.
Ochrana proti těmto rizikovým živočichům je 
velice obtížná a vyžaduje velké finanční náklady.

Hlodavci (Rodentia) představují jeden z nej-
významnějších a nejsledovanějších škodlivých 
organismů v zemědělství, skladech, ve výrob-
ních závodech a v potravinářských provozech. 
Škody každoročně dosahují v průměru 20–100 
mil Kč na každý okres. 

Hlodavci způsobují velké škody nejen pří-
mým žírem komodit, ale i kontaminací tru-
sem a močí obsahující patogenní organizmy, 
viry a parazity. Patogeny se nacházejí i na 
jejich tělech. Hlodavci, jako myši, potka-
ni a krysy jsou přenašeči řady druhů plísní 
a mnoha choroboplodných zárodků v celém 
potravinovém řetězci. 

Hlodavci žírem způsobují i závažné mechanické 
škody na struktuře staveb a technologiích. Na-
padení těmito škůdci však není otázkou jed-
notlivců, ale zpravidla celých skupin.

Skladištní škůdci představují nejen pro 
farmáře, ale i další obchodní organizace ne-
malé riziko v důsledku vysokého potenciá-
lu škodlivosti. Jedním ze způsobů, jak snížit 
ekonomická rizika způsobená skladištními 
škůdci, je jejich včasná a přesná detekce 
a následné provedení nápravných opatřeních.  
Soubor všech opatření, určený k omezení 
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ekonomických ztrát skladištními škůdci, 
můžeme označit jako integrovaný postup 
hubení skladištních škůdců a řízení rezistence. 

V tomto systému existují dvě základní úrov-
ně, které je nutné dodržovat: 1. monitorování 
a detekce škůdců, 2. technologicky správná 
kombinace a rotace chemických a/nebo ne-
chemických metod. 

Nejdůležitější zásadou pro zamezení rizi-
ka rozšíření škůdců je prevence. To zname-
ná nutnost přijmout dostatečná opatření již 
před jejich výskytem. Pro zamezení rozšíření 
škůdců je třeba přijmout dostatečná opatře-
ní již před naskladněním nové suroviny. Před 
naskladněním je nutné dostatečně vyčistit 
všechny skladovací prostory mechanicky 
a ošetřit je chemicky.

Závažné škody mohou způsobit hlodavci 
v zemědělské prvovýrobě. Například hraboš 
polní (Microtus arvalis), v kalamitních situacích 
pravidelně se opakujících po čtyřech letech, 
může způsobit škody na produkci obilovin ve 
výši 30 %. Tento hlodavec může způsobit i váž-
ně škody v ovocných sadech a vinicích, kde 
těsně pod povrchem nebo nad povrchem půdy 
poškozuje kůru a hustou sítí chodeb způsobu-
je podsychání. V zahrádkách vyhryzává cibule 
a hlízy okrasných rostlin, obzvláště tulipánů. Tr-
valé trávní porosty a trávníky ničí podkusováním 
porostu, vyhrabáváním nor a vytvářením chod-
níčků. K přemnožení těchto škůdců dochází 
v důsledku nevhodných agrotechnických 
postupů, jako je např. mělká orba, mulčová-
ní, nekontrolovaná nezemědělská půda nebo 
neobdělávaná půda, neuklizené balíky sena 
nebo balíky na okrajích pozemků aj.

2. 1. 4. Plevele

Přestože jsou k disposici v dostatečném 
množství moderní herbicidy, stejně jako řada 
speciálních regulačních opatření patří plevele 
mezi nejrizikovější faktory nejen v zeměděl-
ství, ale i z hlediska životního prostředí. Jen 
málo lidí si uvědomuje, že plevele snižují svě-
tové výnosy asi o 10 % a na úrodě tak kaž-
doročně způsobují škody řádově v desítkách 
miliard dolarů (5).

V rámci boje proti plevelům je nutné si 
uvědomit k jakým změnám na našich polích 
a v krajině v posledních desetiletích došlo, 
a co k změnám v zaplevelení přispělo.

Jedná se o tyto okolnosti:
• zjednodušení osevních postupů a zmenšení 

počtu plodin, což vede k specializaci ně-
kterých druhů plevelů a k zvýšení odolnosti 
proti povolené skladbě herbicidů,

• zvýšení zastoupení ozimů a ozimé řepky při 
dřívějším termínu setí a mělkému zpracová-
ní půdy, což podporuje vzcházení přezimu-
jících jednoletých plevelů (svízele, chundel-
ka, heřmánkovec aj.),

• časné jarní setí bez dostatečné předseťové 
úpravy půdy, popřípadě vynechání kultiva-
ce v průběhu vegetace,

• sklizňové techniky umožňující vysemenění 
dostatečně vyzrálých plevelů na poli a ná-
sledné zaorání,

• silážování zaplevelených porostů kukuřice 
a silážování nebo senážování nekvalitní píce 
(pcháč, merlík, šťovík, laskavec aj.),

• mulčování zaplevelených trávních porostů,
• divoké úhory, zaplevelené okraje pozemků 

aj.
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Hodnocení škodlivosti plevelů v porostech 
kulturních plodin je značně rozdílné, i když ka-
ždoročně způsobují velké kvantitativní i kvalita-
tivní ztráty. Hodnocení nepříznivého vlivu ple-
velů je nutné posuzovat z hlediska přímé, nebo 
nepřímé škodlivosti na rostlinnou produkci.

Přímý škodlivý vliv plevelů na plodinu lze 
spatřovat především v bezprostředním půso-
bení na vývoj a růst jednotlivých plodin. 

Formy přímé škodlivosti lze rozdělit na :
• vliv na snižování úrodnosti půdy tím, že 

ochuzují kulturní rostliny o půdní vegetační 
faktory (voda, vzduch, živiny), čož má za 
následek ohrožení živinného režimu půdy,

• mechanické potlačování rozvoje kulturní 
rostliny při asimilačních procesech (zasti-
ňování), deformací nadzemních i podzem-
ních částí apod.

Formy nepřímé škodlivosti lze rozdělit na :
• podpora šíření chorob a škůdců kulturních 

rostlin z botanicky příbuzných plevelných 
druhů, které nejčastěji působí jako hostitelé, 
např. blín a durman jsou hostitelé původce 
rakoviny brambor nebo houbovitých a viro-
vých chorob u lilkovitých plodin aj.).

• znehodnocování rostlinných produktů 
s následným ohrožením zdraví zvířat a lidí 
(semena blínu a durmanu, pachutě mouky, 
šrotu i píce aj.).

• snižování produktivity práce (omezení agro-
technických zásahů při setí, sklizni apod.).

Ze stručného přehledu je patrno, že sou-
stavná a cílená ochrana před pleveli je důle-
žitým opatřením proti chorobám a škůdcům 
kulturních rostlin.

Na plevele však nelze pouze pohlížet jako na 
škodlivé činitele. Plevele zastávají i důležitou 
ekologickou funkci v přírodě. Jsou nedílnou 
součástí přírodní fytocenózy a plní všechny 
funkce zeleně v krajině, a to jak na nezemě-
dělské, tak i na zemědělské půdě. Plevele se 
též významně podílejí na plnění funkce vodo-
hospodářské, půdoochranné a rekultivační. 

Z uvedeného důvodu je nutné při organizo-
vání ochrany proti plevelům na zemědělských 
půdách v porostech kulturních rostlin i na 
ohniscích zaplevelení na nezemědělských pů-
dách přistupovat velice citlivě ve vztahu k eko-
logické likvidaci plevelové vegetace. 

Organizování ochrany proti plevelům na 
zemědělských půdách v porostech kultur-
ních rostlin je součástí Systému integrované 
ochrany rostlin (IOR), což je soubor zásad, 
které jsou vzájemně provázány a vytvářejí har-
monický celek.

Systém integrované ochrany rostlin je sou-
částí vyhlášky č. 205/2012 Sb. o obecných 
zásadách integrované ochrany rostlin (dále 
jen „vyhláška“), jakožto návazného opatření 
na ustanovení § 5 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změnách někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“). Tím došlo 
k zákonné povinnosti zemědělců tyto zásady 
uplatňovat v praxi, s možností uložení sankcí 
v případech neplnění těchto povinností. 

Nelze vynechat kritické připomínky 
k obecnému zákazu používání přípravků 
v ekologickém zemědělství, neboť pravidla 
často zakazují používaní i moderních a vysoce 
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účinných syntetických pesticidních přípravků 
s krátkým poločasem rozpadu. Tento zákaz 
platí i pro přípravky, které je možné aplikovat 
cíleně, v dávkách 1 g na hektar. Vynecháním 
těchto přípravků se tak napomáhá šíření ně-
kterých agresivních druhů plevelů (Mléč rolní, 
pcháč oset, šťovík tupolistý aj.). 

2. 2. Chemická rizika 

Chemická rizika představují širokou škálu 
nejrůznějších chemických látek, které se do-
stávají do surovin, krmiv a potravin v průběhu 
výroby, skladování, při přepravě apod. Che-
mické kontaminanty, organické i anorganické, 
způsobují v důsledku svých chemických vlast-
ností v živých organizmech patologické změny 
(6,7,8,10).

V rámci celého potravinového řetězce, 
tedy od zemědělské prvovýroby až po finál-
ní potravinu se setkáváme s nejrůznějšími 
nežádoucími cizorodými látkami, respektive 
nečistotami. Jejich přítomnost a výše jejich 
obsahu může ohrozit zdraví jak hospodář-
ských zvířat, tak i spotřebitele. Tyto znečišťu-
jící cizorodé látky nazýváme kontaminanty. 
Mezi kontaminanty nepatří přírodní toxiny. 
Přírodní toxiny jsou látky, které se v potravino-
vých řetězcích mohou vyskytovat jako přiro-
zená složka potravin. Patří sem např. toxický 
solanin v bramborách (glykoalkaloid), strumi-
genní glykosinoláty v brukvovitých rostlinách, 
kyanogenní glykosidy v hořkých mandlích aj. 

 
Ke kontaminaci chemickými látkami může dojít :
• při zemědělské produkci, kdy zdrojem mo-

hou být agrochemikálie (pesticidy, hnoji-
va, léčiva), které se mohou objevit v rost-

linných, ale i živočišných produktech (po 
zkrmování kontaminovaných krmiv), nebo 
veterinární léčiva, hnojiva (např. dusičnany 
vznikající v rostlinách z dusíku ze statko-
vých i umělých hnojiv);

• v průmyslu a dopravě, kdy zdrojem mohou 
být průmyslové odpady, exhaláty a emise 
z výfukových plynů (dioxiny a furany, po-
lychlorované bifenyly, těžké kovy a jiné);

• při výrobě a skladování, při styku s povr-
chem strojního zařízení, nádrží a obalů při 
výrobě a skladování přecházejí určité látky 
do potravin (z laků, pryskyřic, plastů, de-
sinfekčních prostředků, fumigantů apod.). 

Chemické kontaminanty mohou též vznikat 
při použití chemických (extrakce rozpouštědly) 
nebo fyzikálních postupů (sušení, pražení, 
smažení, uzení) při zpracování krmiv a potra-
vin, nebo při ozařování potravin. Mezi význam-
né chemické kontaminanty patří například 
„akrylamid“, „benzo(a)pyren“ a další.

Riziko kontaminace je určeno toxicitou těch-
to nežádoucích látek. Některé z nich jsou pří-
mo toxické, u jiných vzniká toxicita až po kon-
zumaci krmiva a potraviny, kdy nastává rozklad 
kontaminující látky, nebo dojde k reakci s jinou 
složkou krmiva a potraviny, nebo je látka vy-
užita jiným mikroorganismem přítomným 
v krmivu a v potravině k vytvoření škodlivé látky.  
Vzhledem k tomu, že v živých organizmech 
probíhá v jednom okamžiku několik tisíc bio-
chemických reakcí, je velice obtížné přes-
ně určit mechanismus účinků kontaminantů 
a s tím související negativní vliv na tento or-
ganizmus. Může se jednat o příznaky neuro-
toxicity, poškození funkce jednotlivých orgánů 
(např. štítné žlázy) až po kancerogenní účinky. 
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Přítomnost kontaminantu vždy nemusí vy-
volat zdravotní potíže. Záleží ale na koncent-
raci látky, na míře odolnosti člověka a na řadě 
dalších faktorů. Při dodržování pracovních po-
stupů nehrozí riziko kontaminace potravního 
řetězce, protože látky používané v zeměděl-
ství, ve skladovém hospodářství a na mnoha 
dalších místech jsou z hlediska ohrožení zdraví 
testovány, a na základě těchto testů je povo-
lováno jejich použití. Obdobně při výrobě kr-
miv a potravin jsou posuzovány reakce, k nimž 
může dojít při určitých technologických ope-
racích. 

Pro chemické kontaminanty jsou podle jejich 
škodlivosti stanoveny a legislativně ošetřeny 
jejich maximálně přípustné obsahy v krmivech 

a v potravinách. (vyhláškou 305/2004, 
a nařízením 1881/2006/ES). 

Maximálně přípustné 
limity jsou 

pod přísnou kontrolou státních dozorových 
orgánů (UKZUZ, SVS, SZPI). 

2. 2. 1. Rizika spojená s pesticidy a rezidui 
pesticidů

Přípravky na ochranu rostlin, jejich rezidua 
nebo metabolity jsou hned po patogenních 
kontaminantech nejčastěji nacházenými kon-
taminanty v krmivech a potravinách. Ze zdra-
votního hlediska po patogenních agens patří 
rezidua pesticidů k nejzávažnějším škodlivým 
složkám v potravinovém řetězci (6).

Residua přípravků na ochranu rostlin, po-
případě jejich metabolity obsažené v nadli-
mitních hodnotách v krmivech a potravinách, 
nebo surovinách používaných k jejich výrobě, 
mohou mít negativní vliv na zdravotní nezá-
vadnost potravin, a následně na zdraví hospo-
dářských zvířat a spotřebitele. 

Obecnou strategii hodnocení vlivu přípravků 
na ochranu rostlin na zdravotní nezávadnost 
potravin a následně na zdraví spotřebitele 
uvádí na svých webových stránkách Světová 
zdravotnická organizace (WHO) www.who.
org. 

V rámci systému „Správné zemědělské 
praxe” (GAP – Good Agriculture 

Practice) je ke každému 
přípravku přiložen návod 
s dostatečnými informa-

cemi na jeho použití včetně 
ochranné doby. 

V porovnání s minulostí, v sou-
časné době jsou používány nové 
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přípravky s vysokou účinností účinné látky 
proti škodlivému organizmu. To umožňuje 
malé aplikační dávky (1 g na ha) a minimaliza-
ci vedlejších účinků na životní prostředí. Přesto 
však občas dojde k překročení povolených 
limitů jejich reziduí v potravinovém řetězci. Ve 
všech případech jsou tyto kontaminace způ-
sobeny selháním lidského faktoru. Ve většině 
případů se jedná o nesprávnou aplikaci, použití 
nevhodného přípravku, použití jiné, než povo-
lené dávky, nedodržení ochranné lhůty apod. 

Nálezy reziduí přípravků na ochranu rost-
lin tzv. „pesticidů první generace“ jsou spíše 
vzácností. Přípravky na ochranu rostlin jsou 
chemické sloučeniny často s velmi složitou 
strukturou. Pro jednodušší komunikaci se vět-
šina těchto látek označuje triviálními názvy. 

Biologicky účinná látka může být 
v přípravku na ochranu rostlin zastoupena 
sama, nebo v kombinaci s dalšími účinnými lát-
kami. Může být také obsažena v různých typech 
přípravků, které se liší označením, resp. komerč-
ním názvem. 

Jako příklad lze uvést fungicid s názvem 
Akrobat MZ WG. V tomto přípravku jsou ve 
směsi použity dvě účinné látky – dimethomorf 
a mancozeb. Jiným příkladem může být herbi-
cid s názvem Mustang, v němž jsou ve směsi 
použity tři složky, 2,4,-D (kyselina dichlorfe-
noxyoctová), aminopyralid a florasulfam. 

Zbytková množství přípravku na ochranu 
rostlin, resp. aktivních složek pesticidních pří-
pravků a jejich metabolitů a rozkladných, nebo 
reakčních produktů v potravinách, zeměděl-
ských plodinách nebo krmivech se označují 

termínem rezidua přípravků. Jedná se o jed-
nu, nebo více látek, které jsou obsaženy, nebo 
ulpívají na rostlinách, rostlinných produktech, 
potravinách rostlinného či živočišného půvo-
du. Za rezidua se považují i jejich metabolity 
a reakční produkty vznikající po aplikaci pří-
pravku na ochranu rostlin.

Z hlediska zdravotního rizika pro hospodář-
ská zvířata a zdraví spotřebitele jsou pro jed-
notlivé druhy surovin, krmiv a potravin rostlin-
ného původu a plodiny stanoveny maximální 
limity reziduí (MLR). MLR představují určitý 
bezpečnostní faktor. Jedná se o nejvyšší toxi-
kologicky přípustná množství reziduí přípravků 
na ochranu rostlin (aktivních látek) v rostlin-
ném produktu, plodině, krmivu nebo potravi-
ně. Při stanovení maximálních limitů reziduí se 
především vychází z vlastností a chemického 
složení přípravku na ochranu rostlin. 

Maximální limity reziduí přípravků na ochra-
nu rostlin v krmivech, potravinách a v potravi-
nových surovinách aplikovaných během vege-
tace, nebo po aplikaci při ochraně zásob a pro 
rezidua přípravků na ochranu rostlin jiného 
původu jsou stanovena Vyhláškou minister-
stva zdravotnictví č. 322/1999 Sb., v platném 
znění, respektive její přílohou. 

Potraviny, ve kterých se nachází vyšší, 
než přípustné množství reziduí přípravků na 
ochranu rostlin (MLR), jsou podle ustanovení 
§ 10 citovaného zákona, „jiné, než zdravot-
ně nezávadné“, a jako takové nesplňují pod-
mínky zdravotní nezávadnosti. Lze je proto 
podle ustanovení § 2, odst. 10 vyhlášky MZ.  
č. 322/1999 Sb. použít jen jako potravino-
vé suroviny, a to výlučně k těm zpracováním, 
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jejichž výsledkem je prokazatelná modifikace 
a snížení množství reziduí pesticidů.

Podle ustanovení § 10 zákona č. 110/1997 
Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, 
v platném znění, je zakázáno uvádět do oběhu 
potraviny jiné, než zdravotně nezávadné. 

Možná přítomnost reziduí přípravků na 
ochranu rostlin v potravinách je konzumen-
ty vnímána zvláště citlivě, a proto je pro 
řadu konzumentů toto nebezpečí rozhodu-
jícím argumentem pro preferenci produktů 
organického zemědělství, v rámci něhož je 
používání syntetických organických pesticidů 
vyloučeno. Veškeré informace o negativních 
zdravotních dopadech přípravků na ochranu 
rostlin na spotřebitele jsou dostupné na web 
stránkách WHO, EFSA a EK.

V mediích je mnohdy za hlavního viníka 
kontaminace životního prostředí označováno 
zemědělství. Zde je nutné upozornit na sku-
tečnost, že jedním z viníků je zemědělství, ale 
nikoliv tím nejhorším. 

Je nutné si uvědomit, že kontaminace životního 
prostředí je úzce spjata s rozvojem moderní 
civilizace, s rozvojem průmyslu, dopravy, a se 
vznikem velkých aglomerací obyvatel apod. Pře-
devším velké aglomerace obyvatel se na konta-
minaci životního prostředí podílejí velkou měrou. 
Mají svá specifika. Například, čištění městských 
odpadních vod se stává stále obtížnějším, kdy se 
přidává znečištění pocházející z farmaceutických 
přípravků, kosmetiky a automobilové dopravy. 
Situace je o to horší, že v tomto ohledu musíme 
počítat s možností znečištění nejen povrchových 
vod, ale i zdrojů pitné vody. 

K možnému znečištění životního prostředí 
ze strany zemědělství a následně i potravino-
vých řetězců dochází při aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin ve snaze o likvidaci škodlivých 
organizmů, nebo jejich omezení na ekonomic-
ky únosnou mez. V zemědělské prvovýrobě 
se přípravky na ochranu rostlin nejčastěji po-
užívají ve formě postřiku cílových oblastí proti 
specifikovaným škodlivým organizmům. Přes 
všechna omezení a pravidla i tento způsob ap-
likace však se sebou nese riziko kontaminace 
půdy, rostlin, vody, ovzduší, zvířat a následně 
i člověka. 

Je nutné zdůraznit, že aplikace přípravků na 
ochranu rostlin se děje pouze za účelem vy-
produkování dostatečného množství surovin 
v požadované kvalitě potřebné pro krmivář-
ský, potravinářský, kosmetický, farmaceutický 
a jiný průmysl. Označovat za hlavního viníka 
zemědělskou činnost je zcela liché. 

Předpokládá se, že k největšímu riziku zne-
čištění životního prostředí dochází při aplika-
ci přípravku v rostlinné výrobě postřikem. Při 
tomto způsobu aplikace je použitá dávka roz-
dělena mezi rostliny, půdu a ztráty způsobené 
úletem. Celkové ztráty při aplikaci postřikova-
čem jsou ovlivněny mnoha faktory a pohybují 
se mezi 1 až 30 %. 

Velkým rizikem je použití aplikační techni-
ky se širokým rozpětím (24–30 m). Obzvláště 
v nerovném terénu není možné dodržet pře-
depsanou výšku mezi zemí a tryskami (max. 
50 cm). Stejným rizikem je nedodržování ma-
ximální rychlosti větru do 3 m/s. V takovýchto 
případech může docházet k poškození okolní-
ho prostředí úletem postřikové jíchy.
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Používání profesionálních zařízení pro apli-
kaci přípravků (dále jen „ZAP“) je regulováno 
zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících záko-
nů, v platném znění. 

Ustanovením Hlavy V. tohoto zákona jsou 
prováděna vyhláškou č. 207/2012 Sb., o pro-
fesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků 
(dále jen „vyhláška“).Na úrovni evropských 
předpisů jsou ZAP řešeny směrnicí 2009/127 
ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, po-
kud jde o strojní zařízení k aplikaci pesticidů. 
Dále pak směrnicí 2009/128/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost ve Společenství za 
účelem dosažení udržitelného používání pes-
ticidů.

Směrnice 2009/127 ES, řeší problematiku 
posuzování shody s technickými požadavky 
na strojní zařízení, které se týkají ochrany 
životního prostředí.

Směrnice 2009/128/ES řeší mimo jiné 
problematiku pravidelných kontrol zařízení 
k aplikaci pesticidů. ZAP používaná v ČR mu-
sejí být pravidelně kontrolována v rámci sys-
tému kontrolního testování. Požadavky na 
ZAP a postup kontrolního testování, včetně 
požadavků na vybavení provozovny kontrol-
ního testování stanovuje vyhláška a její přílo-
hy. Jednou z příloh jsou také vzory osvědčení 
o funkční způsobilosti ZAP.

V souladu se zákonem o rostlinolékařské 
péči č. 326/2004 Sb., v platném znění, ve kte-
rém je každoročně upravován seznam povo-
lených pesticidních přípravků, jsou vyznačeny 
skupiny pesticidních přípravků podle jejich 

účinku včetně připomínek a pokynů důležitých 
pro správnou aplikaci.

Skupiny přípravků jsou rozděleny podle jejich 
účinku na:
• včely,
• užitečné členovce,
• vodní organismy,
• savce,
• ptáky,
• půdní mikroorganismy,
• necílové rostliny,
• vodní zdroje. 

 
U každého přípravku je zároveň uvedena 

ochranná lhůta. Ochranná lhůta je nejkratší 
přípustný interval mezi posledním ošetřením 
a sklizní, respektive konzumací. Lze konsta-
tovat, že při dodržování pokynů pro správnou 
aplikaci pesticidních přípravků je riziko spoje-
né s použitím těchto látek téměř vyloučeno.

Zároveň je nutno uvést skutečnost, že ČR 
patří mezi státy s nejmenším množstvím 
používání pesticidů. Aktuálně je spotřeba 
pesticidů v ČR 1,9 kg na jeden hektar. Oproti 
tomu má Belgie spotřebu až 8 kg/ha (což je 
nejvíc ze států EU). Vysoká spotřeba pesticidů 
je také ve Španělsku, Francii, Německu (3,4 
kg/ha) a Rakousku (3,1 kg/ha) (9). 

2. 2. 2. Rizika spojená s kontaminací 
z průmyslu a dopravy, (těžké kovy, imise, 
těžba surovin)

V posledních desetiletích minulého století 
bylo pro průmyslové účely vyrobeno obrovské 
množství anorganických a organických látek. 
Mnohé z nich se považují za kontaminanty. 
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Tyto kontaminanty jsou podle původu vzniku 
nazývány průmyslovými kontaminanty. Prů-
myslové kontaminanty představují významnou 
skupinu kontaminantů vyskytujících se téměř 
ve všech složkách životního prostředí. 

Převážná část organických kontaminantů 
patří mezi látky s dlouhým poločasem rozpa-
du. Jedná se o látky persistentní, které v ži-
votním prostředí nepodléhají běžné biodegra-
daci. Riziko těchto persistentních organických 
polutantů spočívá v kontaminaci potravního 
řetězce. Touto cestou se dostávají do živých 
organizmů včetně člověka. V jejich tělech mo-
hou vyvolávat patologické, morfologické a fy-
ziologické změny s následnými onemocnění-
mi, a to i smrtelným (6).

2. 2. 2. 1. Organické látky

Z hlediska možné kontaminace potravinové-
ho řetězce patří organické látky k nejčastějším 
a nejrozmanitějším chemickým sloučeninám. 
Rozmanitý je i jejich původ.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Výskyt v potravinářských surovinách úzce 

souvisí se zátěží životního prostředí jako 
následek nedokonalého spalování organické 
hmoty. Mezi nejznámější patří například 
benzo(a)pyren, antracen apod. S jejich 
vznikem se můžeme setkat při dosušování plo-
din, určitých kulinářských úpravách pokrmů 
(grilování), při technologických procesech při 
výrobě potravin (uzení), nebo při kouření ta-
báku. 

Jejich chemické vlastnosti jsou závislé na 
počtu aromatických jader a jejich uspořádání. 

Dále pak na reakční teplotě, intenzitě sluneč-
ního záření, koncentraci apod.

Jejich podstatnou vlastností je, že mají 
kumulativní charakter, pro rostliny jsou fy-
totoxické a pro živočichy jsou potenciálně 
karcinogenní. Vzhledem k tomu, že jedním 
z nejvýznamnějších transportních medií PAU 
jsou vzdušné proudy, a proto se nacházejí všu-
de. Paradoxně i tam, kde se nenachází žádný 
průmyslový zdroj. Významným zdrojem je au-
tomobilový provoz.

Z hlediska zátěže potravního řetězce se jed-
ná hlavně o zemědělské plodiny, půdu a vodní 
zdroje, nebo o následné opracovávání potravin 
živočišného původu. 

Kontaminaci rostlin lze rozdělit na:
• kontaminaci nadzemní části (listy a sto-

nek), která je obecně vyšší, než konta-
minace části podzemní, přičemž míra 
kontaminace závisí na kontaminaci ovzdu-
ší, délce vegetace rostliny a velikosti listové 
plochy;

• kontaminaci vnitřních částí rostlin, výraz-
ně nižší, než vrchní části rostlin;

• kontaminaci kořenové části, kde je obsah 
PAU ovlivněn druhem rostlin a kontaminací 
půdy, obecně lze říci, že obsah kontami-
nantů je v této části o dva řády nižší, než 
v části listové. 

Obsah PAU v potravinách je legislativně 
omezen (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, 
kterým se stanoví maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách, v platném 
znění). 
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Polychlorované bifenyly (PCB)
Polychlorované bifenyly patří mezi organochlo-
rové sloučeniny s vysokým akumulačním 
potenciálem. Tvoří skupinu 209 chemicky 
příbuzných látek (kongenerů) lišících se po-
čtem a polohou atomů chloru navázaných na 
molekule bifenylu. Sloučeniny tohoto typu 
jsou lipofilního charakteru, tzn., že jsou dobře 
rozpustné v tucích. Nejvíce se hromadí v tuko-
vých tkáních.

PCB se průmyslově vyráběly od r. 1929 do 
80. let 20. století. Jejich fyzikálně-chemické 
vlastnosti se uplatňovaly v řadě technických 
oborů (přísady barev, laků, plastů, pestici-
dů, chladicí kapaliny v transformátorech aj.). 
Vzhledem k jejich stálosti a nízké těkavosti 
jsou v prostředí stále dosti rozšířené. Jejich 
nejvýznamnějším rezervoárem jsou sladko-
vodní sedimenty a oceány.

Akutní toxicita těchto látek je nízká, ale při 
dlouhodobém zvýšeném příjmu mohou u člo-
věka nastat zdravotní komplikace. Symptomy 
otravy zahrnují celou škálu patologických 
projevů. Poškozují DNA, systém imunitní, 
hormonální systém apod. 

Karcinogenní účinek dosud nebyl jednoznačně 
prokázán, ale je považován za pravděpodobný.

Toxicita jednotlivých látek je značně rozdíl-
ná. Zdrojem PCB pro člověka jsou převážně 
živočišné potraviny, do kterých se dostávají 
z kontaminovaných krmiv. Indikátorem, pod-
le kterého se posuzuje zatížení lidí, je obsah 
těchto látek v mateřském mléce. Během po-
sledních 20 let dochází k pozvolnému poklesu 
těchto látek v životním prostředí. Do potravní-
ho řetězce se PCB dostávaly ze staveb reali-

zovaných před rokem 1986, kde byly součástí 
nátěrových a stavebních hmot. V roce 1986 
bylo jejich používání zakázáno. 

Přípustný obsah PCB v živočišných potra-
vinách je stanoven nařízením Komise (ES)  
č. 1881/2006, v platném znění. Podle toho-
to nařízení platí maximální limit pro sumu po-
lychlorovaných bifenylů 40 ng.kg-1 tuku pro 
maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro 
mléko a mléčné výrobky a vejce.

Dioxiny jsou organické aromatické slou-
čeniny. Chemickými a toxikologickými vlast-
nostmi jsou podobné PCB. Termín dioxiny za-
hrnuje dvě rozsáhlé skupiny vysoce toxických 
chemických látek, polychlorované dibenzo-p-
-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofu-
rany (PCDF).

Tyto látky nemají žádné využití a cíleně ne-
byly nikdy vyráběny. Jedinou výjimkou bylo 
jejich použití v defoliantu pod názvem Agent 
Orange, který byl používán jako zbraň ve viet-
namské válce. Vznikají při spalování fosilních 
paliv a komunálně-bytového odpadu (KBO) 
nebo při průmyslové výrobě, ve které se po-
užívá chlor. Vznikají též při vypalování trávy, 
pálení slámy, lesních požárech a sopečných 
erupcích. Vznikají při teplotách 150–800 °C.

Dioxiny patří do skupiny perzistentních or-
ganických polutantů ( POPs). Vyskytují se ve 
všech složkách životního prostředí. Likvidace 
dioxinů je velice obtížná. Je možné je spalovat 
při teplotách nad 1 200 °C.

Ve vodě jsou málo rozpustné, málo těkavé, 
dobře se váží na pevné částice a jen pozvolna 
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podléhají rozpadu. Mají lipofilní charakter, tzn., 
že se dobře váží na tukovou tkáň. 

Dlouhodobé působení dioxinů vede k po-
škozování imunitního, endokrinního a nervo-
vého systému a k poruchám reprodukčních 
funkcí. Dioxiny mají kumulativní charakter. 
V nízkých dávkách mají teratogenní i karci-
nogenní účinky. Pro dioxiny není stanovena 
bezpečná dávka, protože se předpokládá, že 
jsou škodlivé v jakékoliv detekovatelné kon-
centraci.

V potravinovém řetězci se nejčastěji nachá-
zejí v rybím mase a rybích výrobcích pocháze-
jících z Baltského a Severního moře. Do krmiv 
se dioxiny mohou dostat při sušení pícnin.

Vzhledem k toxikologické významnos-
ti dioxinů byly stanoveny maximální limi-
ty v potravinách (dle nařízení Komise (ES) č. 
1881/2006). Mezi organické kontaminanty též 
patří ftaláty, bisfenoly, furany aj. jejich popis je 
však nad rámec této publikace.

2. 2. 2. 2. Anorganické kontaminanty (6, 7)

Anorganické, respektive minerální látky na-
cházíme v tělech živočichů i rostlin, a to buď 
jako prvky esenciální, nebo neesenciální 
a toxické. V obou případech však mají vy-
sokou chemickou a biologickou reaktivitu, 
a to částečně ve formě iontů, radikálů nebo 
organických komplexů, čímž ovlivňují prů-
běhy metabolických procesů probíhajících 
v živých organismech. 

Žádnou z minerálních látek si tělo nedokáže 
vytvořit samo a všechny musí přijímat 

v potravě. Z těchto důvodů je většina těžkých 
kovů, které jsou obsaženy v potravinách a kr-
mivech, jedním z ukazatelů hygienicko – to-
xikologické kvality potravin a krmiv. Do krmiv 
se dostávají exhalacemi, z hnojiv, z některých 
pesticidů a doplňkových látek.

Roztřídění a klasifikace minerálních látek je 
velmi variabilní. V zásadě je lze rozdělit podle 
množství potřebného pro organismus. Dále je 
možné je dělit podle funkční prospěšnosti při 
metabolických procesech probíhajících v or-
ganismech na prvky esenciální, na prvky nee-
senciální (fyziologicky indiferentní) a na prvky 
toxické.

Majoritní prvky jsou minerální látky obsaže-
né v organismu ve větším množství; dříve byly 
označovány jako makroprvky, resp. makro-
elementy. Tyto prvky (Na, K, Mg, Ca, Cl, P, S) 
se v těle vyskytují v setinách až jednotkách 
hmotnostních procent, tzn. ve stovkách až de-
setitisících mg.kg-1.

Minoritní minerální látky jsou v potravinách 
obsaženy v desítkách až stovkách mg.kg-1.
Stopové prvky, resp. mikroelementy, tvoří třetí 
skupinu prvků, které tělo potřebuje v minimál-
ních dávkách, třeba jen v desítkách mg.kg-1 

nebo menších (Al, As, B, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, 
Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn).
Podle fyziologického významu lze minerální 
látky v potravinách rozdělit na:
• esenciální prvky, tj. prvky nezbytné, které 

organismus musí přijímat, aby byly zajiště-
ny důležité biologické funkce; patří sem Na, 
K, Mg, Ca, P, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Mo, 
Cr, Se, I, F, B, Si;

• neesenciální prvky, tj. fyziologicky indife-
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rentní prvky – jedná se o Li, Rb, Cs, Ti, Au, 
Sn, Bi, Te, Br, Al; 

• toxické prvky, tj. prvky, které ve formě 
svých sloučenin, nebo v elementární for-
mě vykazují toxické účinky. Mechanismus 
těchto účinků spočívá v inhibici metabolis-
mu významných enzymů; patří sem Pb, Cd, 
As, Hg. 

Některé prvky, např. arsen, jsou přirozeně se 
vyskytující v přírodě. Jiné, např. olovo, pochází 
hlavně z průmyslové výroby a je typickým prv-
kem spojeným s lidskou činností. Některé další 
kovy, jako např. kadmium, se mohou vyskyto-
vat jako následek používání fosferečnanových 
hnojiv v zemědělství. 

Limity pro vybrané anorganické kontami-
nanty v krmivech a potravinách jsou upraveny 
předpisy EU. Maximální limity toxických látek 
v potravinách jsou odvozeny z dat o spotřebě 
potravin a v souladu s vyhodnocením dietární 
expozice lidí. 

Průběžnou kontrolu rizikových kontaminují-
cích prvků v potravinových řetězcích v ČR za-
jišťují dozorové orgány a vybraná výzkumná 
pracoviště. Mezi sledované rizikové prvky pat-
ří zejména olovo, kadmium, arsen a rtuť. Mezi 
další sledované prvky paří Cu, Al. Mn, Be, Cr, Se 
a Sn.

Olovo, kadmium, arsen a rtuť jsou prvky ri-
zikové, které ve formě svých sloučenin, nebo 
v menší míře v elementární formě vykazují 
toxické účinky. Mechanismus účinků těchto 
látek spočívá převážně v inhibici metabolismu 
významných enzymů. 

Arsen (As)
Nejčastěji se vyskytujícími anorganickými 
sloučeninami arsenu jsou oxidy. Z hlediska 
toxicity jsou významnější anorganické slouče-
niny, než sloučeniny organické.

Arsen je do okolí uvolňován přirozeně nebo 
lidskou činností. Nachází se v půdě, horninách 
a ve vodě. V důsledku lidské činnosti se dostá-
vá do okolí s popelem vznikajícím při spalování 
uhlí, v prachu při těžbě hornin, nebo při tave-
ní kovů. V životním prostředí se nachází i jako 
kontaminant ve většině potravin rostlinného 
původu, částečně i v mořských živočiších. 

V určitých oblastech se nachází ve značně 
zvýšené koncentraci v pitné vodě a byly za-
znamenány případy rakoviny plic a kůže jako 
následek pití vody kontaminované vysokou 
koncentrací arsenu, nebo spadem prachovi-
tých částic (v souvislosti s důlní činností). 

Arsen se nachází téměř v každé pitné vodě 
v rozsahu 0-0,2 mg.l-1. Průměrná hodnota činí 
0,5 µg.l-1.

Arsen obsažený v potravinách se snadno 
absorbuje v zažívacím traktu. Chemická forma 
však rozhoduje o množství arsenu absorbo-
vaného organismem. Absorbovaný arsen se 
rychle transportuje do všech orgánů a tkání. 
Koncentrace arsenu se v kůži, nehtech, vla-
sech a do určité míry v kostech a svalovině 
zvyšuje vzhledem ke kumulačním schopnos-
tem těchto částí těla. Z organismu je arsen 
vylučován hlavně močí.

Obsah arsenu v plodinách závisí na celé 
řadě faktorů, například na geologickém půvo-
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du půd, na množství emisí kontaminovaných 
arsenem, na lokální výši kontaminace půdy ar-
senem a na rostlinném druhu. V půdách s vyš-
ším obsahem arsenu dochází k resorpci kul-
turními rostlinami, což může mít za následek 
jeho vstup do potravinového řetězce. V ČR se 
vyskytují půdy s přirozeně zvýšeným obsahem 
arsenu (20-50 mg As na kg horniny). V ob-
lastech spojených s těžbou zlata je obsah As 
i přes 100 mg na kg horniny (Mokrsko).

Plodiny pěstované na půdách s vyšším ob-
sahem arsenu mají schopnost jeho akumula-
ce. Houby, sója a byliny z čeledi křižmolistých 
jsou typické svými vysokými kumulačními 
schopnostmi arsenu. 

Toxikologický význam arsenu záleží na jeho 
chemické formě. Elementární arsen není vý-
razně toxický oproti jeho sloučeninám. Orga-
nické sloučeniny jsou méně toxické, než slou-
čeniny anorganické. Nerozpustné sloučeniny 
jsou méně toxické než rozpustné. 

Příznaky akutní intoxikace arsenem jsou:
• gastrointestinální potíže (průjem, bolení 

břicha, nevolnost),
• kardiovaskulární potíže (srdeční arytmie apod.),
• neurologické potíže (bolesti hlavy, ztráta 

orientace, halucinace),
• hemolytické potíže (anémie, leukopenie).

Případy akutní otravy arsenem jsou poměr-
ně vzácné. Větší pozornost je nutné věnovat 
dlouhodobému příjmu kontaminované vody, 
krmiv a potravin, nebo spadu prachových čás-
tic (chronické intoxikaci). 

Olovo (Pb)
Olovo a rtuť patří k nejdéle známým a hojně 

využívaným kovům. Římané používali olovo při 
stavbě akvaduktů a lodí jako těsnící materiál 
a nazvali jej plumbum. Řekové pojmenovali 
olovo podle planety Saturn. O olovu lze říci, že 
je všudypřítomné, protože se nachází v malém 
množství v zemské kůře. Jeho obsah v půdě se 
pohybuje v rozmezí 2 až 200 mg.kg-1. 

Předpokládá se, že hlavním zdrojem jeho 
výskytu v potravinách je zamořené životní 
prostředí, ke kterému došlo následkem jeho 
použití v hutní a sklářské výrobě, energetice 
či při výrobě barev. V podobě alkylsloučenin 
se olovo používalo jako aditivum do benzínu. 

Roční těžba olova činí okolo 2,5 milionů 
tun. Z odpadních surovin se ročně získávají asi  
3 miliony tun ročně. 

Prozatímní tolerovatelný týdenní příjem 
je stanoven WHO na 25 µg.kg-1 tělesné 
hmotnosti. 

Obsah olova se ve většině přírodních vod 
pohybuje okolo 5 µg.l-1 . Dle platných práv-
ních předpisů (vyhláška č. 252/2004 Sb., kte-
rou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pit-
né vody) činí nejvyšší mezní hodnota 10 µg.l-1.

Problematickou může být voda v soukro-
mých studních, neboť obsah olova může i ně-
kolikanásobně překračovat povolený limit. 
Zvýšenou pozornost je proto vhodné věnovat 
těm oblastem, kde je možné předpokládat 
zvýšenou zátěž olovem, a zvláště pak v oblas-
tech s měkkou vodou a s nízkým pH.

V lidském organismu se chová olovo jako 



|  KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ začíná na poli 

31

antagonista vápníku. Olovo přijaté orga-
nismem se kumuluje v kostech, přičemž ne-
gativně ovlivňuje tvorbu krve tím, že narušuje 
syntézu hemoglobinu. Je příčinou anemických 
stavů. V období, kdy se v těle projevuje nedo-
statek vápníku (např. v období těhotenství), se 
akumulované olovo uvolňuje z kostí, vstupuje 
do krevního řečiště a následně působí toxicky 
na další orgány. Nejčastěji dochází k poškoze-
ní jater, ledvin a reprodukčního systému. 

Negativní účinek olova na člověka již po-
psal řecký lékař Hippokrates, který si všiml, 
že dělníci pracující s olovem trpí symptomy 
vedoucími od koliky až po delirium a úplnou 
paralýzu. Tyto projevy byly pojmenovány jako 
saturnismus.

U dětí může být nadbytek olova příčinou 
mentálních poruch při jejich vývoji a zapříčinit 
mentální retardaci.

Olovnaté ionty, podobně jako ionty dalších 
těžkých kovů, jsou karcinogenní. Olovo je 
zvláště nebezpečné pro těhotné ženy, proto-
že může prostupovat ochrannou bariérou pla-
centy a poškodit nervový systém plodu, nebo 
způsobit potrat. Všechny rozpustné soli olo-
va jsou vysoce toxické. Organické sloučeniny 
olova patří mezi závažné jedy. Do těla se do-
stává nejen požitím, ale absorbcí i pokožkou. 
Rozpouštějí se v tucích a jsou neurotoxické.

Pro lidský organismus je nejrizikovější vstup 
olova konzumací kontaminovaných potravin.  
V přírodě existují některé typy rostlin, které 
jsou přístupné příjmu značně vysokých kon-
centrací olova, aniž by byl poškozen jejich 
vývoj a růst. Ty jsou následně konzumovány 
dalšími organismy a rezistentní ionty olova jimi 

přecházejí do dalších článků potravinového 
řetězce. Vysoké koncentrace olova byly např. 
zjištěny v orgánech divoce žijících zvířat.

Rtuť (Hg)
Rtuť patří mezi nejdéle známé kovy. Ve starém 
Řecku byla nazývána jako „hydrargyrum“ pro 
svůj kapalný stav. Římané jí dali jméno Mer-
kury. Alchymisté používali rtuť při transmutaci 
kovových prvků na zlato. Dlouhou dobu byla 
používána v lékařství. Z průmyslového vyu-
žití lze uvést výrobu zrcadel a získávání zlata 
z hornin. Využívá se jako katalyzátor v celé 
řadě chemických reakcí. Rtuť a její sloučeniny 
jsou ve většině zemí pod přísnou kontrolou. 

EFSA schválil prozatímní tolerovatelný tý-
denní příjem 1,6 µg.kg-1 tělesné hmotnosti. 

Z toxikologického hlediska je rtuť důležitým 
prvkem. Toxicita je přímo ovlivněna délkou ex-
pozice. Rtuť negativně ovlivňuje funkčnost bíl-
kovin včetně enzymů, poškozuje krevní buň-
ky. Vazba rtuti na buněčné membrány může 
inhibovat aktivní transport živin. Následkem 
nedostatečného transportu cukru do mozko-
vých buněk může dojít k energetickému de-
ficitu v těchto buňkách. Zvýšená propustnost 
membrán pro draslík pak způsobuje poruchy 
přenosů nervových impulsů z mozku.

Relativně nejméně toxickou formou rtuti je 
elementární rtuť. Po požití je často vyloučena 
bez dopadu na organismus. Hlavní nebezpečí 
spočívá v možnosti převedení kovové rtuti na 
velmi toxickou methylrtuť působením metha-
nogenních bakterií. Navíc se kovová rtuť kon-
tinuálně odpařuje do ovzduší. Páry rtuti jsou 
po nadechnutí rychle absorbovány do krevní-
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ho oběhu, kterým jsou dopraveny do cílového 
orgánu – do mozku. Mírné expozice způsobují 
poškození centrálního nervového systému, 
které může vyvolat únavu, podrážděnost, ne-
spavost, poruchy jemné motoriky, včetně tře-
su končetin a poruchy paměti. Silné expozice 
mohou mít až smrtící účinek následkem závaž-
ného poškození plic.

Anorganické sloučeniny rtuti jsou mírně 
toxické. Podobně jako v případě olova jsou vůči 
účinkům rtuti zvláště vnímavé děti. Právě u dětí 
mohou být sloučeniny rtuti příčinou tzv. růžové 
nemoci. Jde o hypersenzitivní reakci na tento 
typ látek způsobující hypersekreci potních žláz, 
světloplachost, horečku, charakteristicky zbar-
venou vyrážku (odtud název nemoci), otoky 
prstů, zduření mízních a slezinných uzlin a ro-
hovatění s následným olupováním pokožky. 

V ekosystémech je rtuť přítomna hlavně ve 
vodním prostředí, převážně ve formě již zmi-
ňované methylrtuti. Sladkovodní, ale přede-
vším mořské ryby (např. tuňák, mečoun, žra-
lok) mají schopnost značně kumulovat rtuť ve 
svých tkáních.

V půdách, zejména humózních, je rtuť vázá-
na do značně stabilních komplexů s organic-
kými složkami. To je také příčinou nízké do-
stupnosti rtuti pro rostliny. 

Rtuť je kumulativním jedem. Ukládá se hlav-
ně v tukových buňkách, játrech a ledvinách, 
méně v mozku a krvi. Kumulativní účinek závisí 
na formě, ve které se nachází. Sloučeniny rtuti 
jsou mnohem toxičtější, než kovová rtuť. 

Kadmium (Cd)
Kadmium se v přírodě nachází v půdě, sedi-
mentech, a dokonce i v neznečištěné mořské 
vodě. Chemicky je těsně spojeno s výsky-
tem zinku. Kadmium je do ovzduší emitováno 
z dolů, hutí a průmyslového využití. Na rozdíl 
od zinku, který často doprovází rtuť v různých 
zinkových rudách však nepatří mezi esenciál-
ní prvky, a na životní prostředí působí vysoce 
toxicky. 

Je jednou z příčin vysokého krevního tlaku, 
způsobuje poškození ledvin, reprodukčních 
orgánů, destrukci červených krvinek a může 
vyvolat i rakovinu plic. Kademnaté ionty jsou 
rovněž příčinou křehnutí kostí. Při určité kumu-
laci kadmia v těle může dojít až ke zborcení 
kostního skeletu.

Kadmium se vyskytuje přirozeně v půdě jako 
stopový prvek. V případě kontaminace půdy 
může být jeho koncentrace více než tisíckrát 
zvýšena. Některé rostliny fungují jako hypera-
kumulátory kadmia, a mohou tudíž ve svých 
pletivech tento kov mnohonásobně zkoncen-
trovat (např. sója, pšenice, některé druhy ze-
leniny). Jednou z těchto rostlin je i tabák, a to 
je příčinou nezanedbatelného výskytu kadmia 
v cigaretovém kouři. Kadmium je podobně 
jako ostatní těžké kovy značně kumulováno 
vyššími houbami, především hřibovitými.

Ve zvýšené míře kumulují kadmium ve svých 
organismech někteří mořští živočichové, ze-
jména mušle, ústřice a krabi. V menší míře 
hromadí tento kov ryby.

Výsledky z provedených studií ukazují, že 
kadmium je extrémně toxický kov. Je špatně 
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vylučitelné z organismu, má kumulativní cha-
rakter s možnými karcinogenními účinky na ži-
vočichy. Z tohoto důvodu jsou v EU stanoveny 
limity pro Cd v různých druzích potravin.

Pro koncentrace kadmia v živočišných 
tkáních je stanoven maximální limit 0,050 
mg.kg-1.

Kadmium je v nízkých koncentracích nepře-
kračujících maximální povolenou koncentraci 
nacházeno téměř ve všech potravinách.

 
V případě, že se v potravinách vy-

skytují esenciální prvky jako např. 
železo, zinek, chrom, měď, nikl či 
selen nebo prvky neesenciální (hli-
ník a cín) ve vyšších koncentracích, 
než jsou koncentrace charakteristic-
ké, mohou vykazovat toxické účinky. 
V tomto případě pak o nich mluvíme 
jako o látkách kontaminujících.

Měď (Cu)
Měď je v životním prostředí zastou-
pena převážně ve formě svých rud, 
ale v některých případech i v ryzí 
formě a podobně jako zinek patří 
k esenciálním prvkům. Obzvláště dů-
ležitá je schopnost mědi vytvářet s aminy kom-
plexy a dále ligandy, což je důležité z hlediska 
jeho biologických vlastností.

Sloučeniny mědi a cínu (bronz), stejně jako 
mědi a zinku (mosaz), byly od dávných dob až 
do současnosti využívány člověkem k výrobě 
nástrojů denní potřeby. Měď je významným 
kovem pro stavebnictví, strojírenství, a hlavně 
elektrochemický průmysl. Soli mědi jsou důleži-

té pro farmaceutický průmysl a zemědělství (in-
sekticidy, fungicidy, stimulátory růstu apod.).

Měď je důležitou součástí metabolických 
procesů v lidském organismu. Měď je rovněž 
potřebná pro bezchybný metabolismus železa 
v lidském organismu a její nedostatek může 
být příčinou zhoršené syntézy hemoglobinu 
a následně anemických stavů. 

Vyšší koncentrace mědi v orga-
nismu mohou 

naopak vést 
k vážnějším zdra-
votním potížím. Měď patří 
k akumulačním x e n o b i o t i k ů m 
a hromadí se především v játrech a kostní dře-
ni. Rozpustné soli mědi mohou kromě anemie 
způsobit i poškození jater a ledvin, případně 
zažívací potíže spojené s krvácením do zaží-
vacího traktu.
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Soubor zdravotních problémů souvisejících 
s chronickou akumulací mědi v játrech, moz-
ku, ledvinách a oční rohovce je označován 
jako Wilsonova nemoc. Dochází k poškození 
uvedených orgánů a k jejich funkční nedosta-
tečnosti.

Měď je přítomna ve všech potravinách 
v koncentracích pohybujících se většinou 
v rozmezí od 0,05 do 2,0 mg.kg-1. V někte-
rých potravinách jako např. jádrech ořechů 
a vnitřnostech mohou být koncentrace až ně-
kolikanásobně vyšší. 

Největším problémem však zůstávají poměr-
ně vysoké koncentrace mědi ve vodě, která 
byla ohřívána v zásobnících z mědi (1,6 až 300 
mg.kg-1). Takové koncentrace mohou krátce 
po vypití vody způsobovat nevolnost, závratě 
apod.

Měď patří mezi mikroprvky důležité pro 
správnou funkci živých organismů. Za normál-
ních situací se měď nachází v malých množ-
stvích ve všech potravinách rostlinného i ži-
vočišného původu. Při vyšších koncentracích 
může mít toxické účinky. 

Sloučeniny mědi vykazují antimikrobiální 
účinky. Vzhledem k tomu, že nezanechávají 
v tkáních závadná rezidua a nepodporují vznik 
resistence na antibiotika u bakterií, jsou využí-
vány jako levná a účinná náhrada ke krmným 
antibiotikům. Nejčastěji používanými slouče-
ninami mědi jsou : síran mědnatý, zásaditý 
uhličitan mědnatý, chlorid mědnatý a chelá-
tové sloučeniny s aminokyselinami. Vzhledem 
k tomu, že měď je řazena mezi těžké kovy, je 
její použití v EU omezeno. Omezení je vázáno 

na nálezy vysokého obsahu v půdě a násled-
ně v rostlinných produktech. K této zvýšené 
zátěži půdy mědí docházelo neuváženým pou-
žíváním anorganických sloučenin mědi v živo-
čišné výrobě. Konverze použitých anorganic-
kých sloučenin mědi je u hospodářských zvířat 
pouze mezi 20–30 %, zatímco chelátové formy 
přes 50 %. Další důležitou skutečností je, že 
u chelátové formy s použitím aminokyselin je 
aplikační dávka v krmné směsi výrazně nižší. 
Konkrétně, 175 mg.kg-1 krmné směsi u pra-
sat ve věku do 16 týdnů u anorganické formy 
mědi, u chelátové formy 20 mg.kg-1 krmné 
směsi. 

WHO společně s JECFA stanovila prozatím-
ní tolerovatelný denní příjem pro měď na 0,5 
mg.kg-1 tělesné hmotnosti.

Hliník (Al)
Hliník je třetím nejrozšířenějším prvkem v zem-
ské kůře (7-8 %). Je velmi reaktivní, tvoří ce-
lou řadu anorganických sloučenin, např. oxidy, 
hydroxidy, sírany, fluoridy, chloridy a celou 
řadu organických sloučenin. Hliník a jeho sliti-
ny mají široké uplatnění v elektrotechnickém, 
automobilovém, stavebním, strojírenském, 
farmaceutickém, chemickém a potravinář-
ském průmyslu.

Vzhledem ke své reaktivnosti se nevyskytuje 
v přírodě volný, ale ve sloučeninách, nejčastěji 
s kyslíkem, křemíkem, fluorem a dalšími prvky. 
Mnoho jeho sloučenin je ve vodě nerozpust-
ných, a právě proto je hliník v půdě málo po-
hyblivý a jeho koncentrace ve vodě je za nor-
mální situace velice nízká. V kyselém prostředí 
se však jeho rozpustnost zvyšuje. V důsledku 
„kyselých dešťů“, intenzifikací zemědělství 
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a průmyslu dochází k zvýšení mobility hliníku 
a k jeho vyplavování z půdy. To umožňuje jeho 
využití rostlinami a živočichy a následně jeho 
vstup do potravinového řetězce. Jeho koncen-
trace se v potravinovém řetězci zvýšila natolik, 
že se stal sledovaným kontaminantem. 

Hliník je obsažen téměř v každé potravině 
a nápoji. Jeho obsah v potravinách rostlinného 
původu je vyšší, než v potravinách živočišného 
původu. Obsah hliníku v rostlinách úzce kore-
luje s jeho obsahem v půdě. 

Dlouhodobé zvýšení příjmu hliníku vyvolává 
tzv. Parkinsonovu chorobu. EFSA stanovil tole-
rovatelný týdenní příjem na 1 mg.kg-1 tělesné 
hmotnosti. 

 
Cín (Sn)
Cín vytváří celou řadu anorganických i or-
ganických sloučenin. Kov i jeho anorganické 
sloučeniny jsou považovány za málo toxické 
oproti sloučeninám organickým, které jsou 
toxické.

Cín je používán od starověku, buď samo-
statně, nebo v různých slitinách (bronz). Při 
používání bronzového nádobí, na rozdíl od 
nádobí cínového, nebyly zaznamenány žádné 
významné otravy.

V současné době je cín využíván v elektro-
technickém, chemickém, sklářském a strojí-
renském průmyslu. Organické sloučeniny cínu 
jsou používány jako stabilizátory v PVC plas-
tech, barvách a agrochemikáliích.

Běžná koncentrace cínu v potravinách a ná-
pojích se pohybuje pod 0,1 mg.kg-1. 

Zvýšené koncentrace se vyskytují v konzer-
vované zelenině a ovoci. Obsah cínu v konzer-
vovaném ovoci a zelenině záleží na tom, zda se 
jedná o plechy lakované, nebo jen povrchově 
upravené pocínováním. Množství uvolněné-
ho cínu je závislé na povaze potraviny. Kon-
zervované maso v obyčejných konzervách je 
kontaminováno cínem jen minimálně, zatímco 
konzervovaná rajčata, která mají vyšší obsahy 
dusičnanů, vykazují mnohem vyšší kontamina-
ci cínem.

WHO stanovila pro cín tolerovatelný denní 
příjem 2 mg.kg-1 tělesné hmotnosti. 

Toxické účinky cínu se projevují až při dlou-
hodobé konzumaci vysoce kontaminovaných 
potravin. 

Selen (Se)
Velké dávky selenu mohou vyvolat poruchy 
zažívacího ustrojí. Při nedostatku selenu může 
dojít k snížení až ztrátě odolnosti, onemocně-
ní srdce a kloubů. K ztrátám selenu dochází 
nejčastěji při tepelné přípravě pokrmů. Nejsou 
známy případy předávkování při konzumací 
běžných potravin. 

Přesto je důležité, aby celková denní dávka 
selenu nepřekročila stanovenou hranici. Za 
optimální dávku se aktuálně pokládá kolem 
60–200 mikrogramů selenu denně. Naopak 
dávky nad 900 mikrogramů denně jsou již 
toxické, způsobují poruchy trávení, vypadává-
ní vlasů, změny nehtů a deprese. V současné 
době je na trhu řada potravinových doplňků 
obsahujících optimální denní dávku selenu. Při 
jejich užívání je však nutno postupovat opatr-
ně, protože pravidelné předávkování selenem 
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(ale i jinými stopovými prvky) může na organi-
zmus působit negativně. 

2. 3.  Rizika spojená s použitím veterinár-
ních léčiv a přípravků

Veterinární léčiva lze zjednodušeně rozdělit na 
dvě skupiny. Na antibiotika a na ostatní pří-
pravky.

2. 3. 1. Antibiotika

Jedním z velmi často diskutovaných témat 
je použití antibiotik, a to bez ohledu, zda se 
jedná o použití veterinární nebo humánní. 
Diskutováno je především nevhodné či nad-
měrné užívání antibiotik, které může vést 
k resistenci bakterií vůči antibiotikum. Mož-
ným rizikem pro zdraví lidi i zvířat je při jejich 
následném použití snížená účinnost. Přestože 
je známa celá řada rizik spojených s používá-
ním antibiotik, jsou antibiotika podobně jako 
minerální látky, používány v chovech hospo-
dářských zvířat k zachování dobrého zdravot-
ního stavu a užitkovosti. Nejvýznamnějším 
přínosem antibiotik je minimalizace četnosti 
výskytu infekčních onemocnění zvířat a s tím 
spojených ekonomických ztrát. Používání an-
tibiotik, jako stimulátorů růstu v krmivech pro 
hospodářská zvířata je od roku 2006 v Evrop-
ské unii, a tudíž i v České republice zakázá-
no. Tímto zákazem je riziko pro lidské zdraví 
minimalizováno. Jde převážně o možnost 
„přenosu rezistencí“ mezi jednotlivými mikro-
organismy, a tudíž z případných reziduí anti-
biotik v potravinách živočišného původu. SVS 
sleduje výskyt nadlimitních hodnot antibiotik 
ve všech kategoriích potravin živočišného 
původu v rámci tzv. monitoringu cizorodých 

látek (reziduí a kontaminantů). Monitorováno 
je rovněž užívání antimikrobiálních látek 
v chovech.

Z dlouhodobého hlediska patří maso a mlé-
ko a výrobky z nich mezi komodity téměř 
bezproblémové. Podobně dobrý stav je i u va-
jec, kde bylo nadlimitní množství antibiotik 
detekováno pouze jednou za posledních ně-
kolik let. Nejčastěji jsou problémy zjišťovány 
u prasnic a dojnic, ojediněle také u výkrmové-
ho skotu a prasat. V případě nedodržení pravi-
del správného používání antimikrobik následují 
tvrdé sankce a vyloučení potraviny z oběhu. 
Maximální povolené limity pro antibiotika (pro 
jejich rezidua v potravinách) jsou nastaveny 
tak, aby nevyvolaly nežádoucí účinky na lidské 
zdraví. Na jejich stanovení se podílí zejména 
Evropská léková agentury (EMA), Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a národ-
ní lékové agentury, u nás je to Ústav pro stát-
ní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
v Brně (ÚSKVBL).

SVS rovněž kontroluje chovatele a soukromé 
veterinární lékaře z hlediska vedení evidence 
o používání antibiotik a dodržování ochran-
ných lhůt u léčiv. Chovatelé zvířat (vyrábějící 
živočišné produkty určené k výživě člověka) 
musí po podání léku dodržet ochrannou lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí o registraci léku. Je 
třeba ještě podotknout, že jediná legální ces-
ta, jak se chovatel může k antimikrobiálním 
látkám dostat, je přes ošetřujícího veterinární-
ho lékaře. Ten je seznámen se zdravotním sta-
vem zvířat a je tím, kdo rozhodne o případném 
použití léku. Všechny antimikrobiálně účinné 
látky jsou vydávány až na základě předpisu 
veterinárního lékaře.
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Z mezinárodních srovnání vyplývá, že z po-
hledu celkové spotřeby antimikrobiálně účin-
ných látek v oblasti veterinární medicíny se 
ČR řadí k státům s průměrnou spotřebou a lze 
pozorovat obecně klesající trend. V České re-
publice se rovněž díky opatřením na úrovni Mi-
nisterstva zemědělství (MZe), ale i chovatelů 
a veterinárních lékařů zlepšuje zdravotní stav 
zvířat a některá ekonomicky i medicínsky závaž-
ná onemocnění zvířat se daří z chovů postupně 
vyloučit. Od roku 2013 se systematicky zabývá 
opatřeními k snižování používání antimikrobiálně 
účinných látek v chovech v ČR pracovní skupina 
MZe, jejíž činnost vede k řadě praktických 
výstupů. Začátkem letošního roku iniciovalo 
MZe zahájení spolupráce s Ministerstvem 
zdravotnictví na aktualizovaném akčním plánu 
v oblasti antimikrobiální rezistence.

Závěrem je nutné upozornit, že závažným 
rizikem je chybné dávkování při užívání an-
timikrobiálně účinných látek. Nejčastějším 
důvodem je chybný přepočet dávky na hmot-
nost jednotlivých druhů a kategorie zvířat. 
Rovněž četnost aplikací u jednotlivých druhů 
a kategorie zvířat. 

2. 3. 2. Ostatní veterinární léčiva a přípravky

Veterinární přípravky můžeme obecně defino-
vat jako výrobky, které jsou určeny pro zvířata, 
nebo přichází do styku se zvířaty, či slouží k in 
vitro diagnostice v oblasti veterinární medicí-
ny a nejde o léčivé přípravky, biocidy, krmiva, 
a dále o výrobky, které neovlivňují fyziologické 
funkce zvířat, a které nepředstavují riziko ne-
příznivého ovlivnění zdraví či pohody zvířat, 
tedy není potřeba je regulovat, jako například 
přípravky sloužící ke „krášlení zvířat“. 

Složení veterinárních přípravků, při náleži-
tém použití dle informací uvedených na oba-
lu, nebo v příbalové informaci, nesmí vyvolat 
zdravotní riziko pro chovatele a zvíře, zane-
chávat nežádoucí rezidua u potravinových zví-
řat, nebo negativním způsobem měnit kvalitu 
potravin živočišného původu. Neškodnost pří-
pravku je nadřazena jakémukoli důvodu použí-
vání veterinárního přípravku. 

Veterinární přípravky mohou mít blahodár-
ný, příznivý, revitalizující, uvolňující, osvěžující, 
vzpružující a utišující účinek, mohou napomá-
hat, usnadňovat a podporovat hojení, nebo 
doplňovat léčbu a příznivě působit na zdraví 
zvířat. Léčebné nebo hojivé vlastnosti, pokud 
není stanoveno jinak, jsou pouze okrajovou 
schopností přípravku, která vyplývá z charak-
teru a koncentrace účinných látek obsažených 
v přípravku.

Dietetické, vitaminové a minerální veteri-
nární přípravky mohou být určené pouze k pří-
mému použití zvířatům. Nejedná se o krmiva 
a neslouží k léčbě. Mezi dietetické veterinární 
přípravky jsou řazeny i přípravky působící na 
funkce orgánů celého těla zvířete a jsou podá-
vané zvířatům do úst. 

Veterinárními diagnostickými přípravky se 
rozumí výrobky, které nepřichází do přímé-
ho styku s tělem zvířete. Cílem jejich použití 
je stanovení původců onemocnění, nebo vý-
znamných projevů onemocnění, změn fyziolo-
gického stavu, tedy diagnóza příčin změn zdra-
votního, nebo fyziologického stavu zvířete.

Zákon č. 48/2006 Sb., kterým se mění 
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
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a o změně některých souvisejících zákonů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v § 3 vymezuje základní pojmy, odst. 1., písm. 
t), který uvádí, že pro účely tohoto zákona se 
veterinárními přípravky rozumí hromadně vy-
ráběné přípravky, které jsou určeny k přímému 
použití pro zvířata, nebo přicházejí do styku 
se zvířaty, nemají charakter léčivých přípravků 
a nepodléhají registraci podle zvláštních práv-
ních předpisů a nejsou krmivy, zejména die-
tetické, vitaminové, minerální a kosmetické 
přípravky a laboratorní diagnostika.

Rozhodnutí o zařazení výrobku mezi léčiva, 
krmiva, veterinární přípravky, nebo biocidy 
může být v některých případech však velmi 
obtížné. Zařazení je prováděno podle § 12 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změ-
nách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech) a § 65 odst. 1, písm. h) zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění poz-
dějších předpisů a podle klasifikace v EU naří-
zení č. /2008 Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví postupy týkající se uplat-
ňování určitých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh 
v jiném členském státě, a kterým se zrušuje 
rozhodnutí 3052/95/ES (KOM(2007)0036-C-
6-0065/2007-2007/0028(COD). 

2. 4. Rizika spojená s použitím doplňkových 
látek

Doplňkové látky ve výživě hospodářských zví-
řat, stejně jako ve výživě lidí, jsou významnou 
složkou, která při správné aplikaci může zlepšit 
zdravotní stav uživatele. Naopak při nespráv-
ném použití zdravotní stav uživatele zhoršit. 
Z tohoto pohledu je nutné na doplňkové látky 

nahlížet jako na rizikový prvek v rámci potravi-
nového řetězce. 

Doplňkové látky jsou látky, mikroorganis-
my nebo přípravky jiné, než krmné suroviny 
a premixy, které se záměrně přidávají do kr-
miva nebo vody, aby splnily zejména některé 
z funkcí vyjmenovaných v čl. 5 odst. 3. Naří-
zení EU 1831/2003 o doplňkových látkách pro 
použití ve výživě zvířat ze dne 22.září 2003. 
Toto Nařízení je od 18. října 2004 právním 
podkladem pro povolování, výrobu, uvádění 
do oběhu, zpracování a používání doplňkových 
látek. 

Podle článku 5 odst. 3 doplňková látka musí 
mít:
• příznivý vliv na vlastnosti krmiva,
• pozitivní vliv na vlastnosti živočišných pro-

duktů,
• pozitivní vliv na zbarvení okrasných ryb 

a ptáků,
• musí uspokojovat potřeby zvířat týkající se 

výživy,
• příznivý vliv na důsledky živočišné výroby 

pro životní prostředí,
• příznivý vliv na živočišnou produkci,
• užitkovost, nebo dobré životní podmínky 

zvířat, zejména působením na flóru gastro-
-intestinálního traktu, nebo trávení krmiva, 
nebo

• kokcidiostatický, nebo histomonostatický 
účinek.

Nikdo nesmí doplňkovou látku zpracovat, 
nebo použít, pokud jí nebude uděleno odpoví-
dající povolení podle článku 3 odstavec 1 Na-
řízení (ES) 1831/2003). S ohledem na menší 
přehlednost právní úpravy v této oblasti byly 
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pro posílení právní jistoty a transparentnosti 
vytvořeny seznamy všech povolených doplň-
kových látek pro výživu zvířat. Jejich každo-
denní aktualizaci provádí ÚKZUZ. Podrobněji 
je tato oblast probírána v části Krmiva.

2. 5.  Rizika spojená s použitím vody 

Voda je nepostradatelnou složkou potra-
vinového řetězce. Je potřebná k pěstování 
plodin, zeleniny i k chovu zvířat. Voda je zá-
kladní složkou mnoha krmivářských a potra-
vinářských surovin a je důležitou složkou při 
jejich zpracování (mytí, čištění, napájení, chla-
zení apod.). Z těchto důvodů je voda považo-
vána za velice důležitou složku s ohledem na 
možnou kontaminaci. Je nutné vzít v úvahu, že 
existuje těsná vazba mezi vodou a půdou. Mi-
kroorgsnismy izolované jak z půdy, tak z vody, 
jsou stejného rodu (mikrokoky, pseudomonas, 
Aeromonas a jiné). 

Voda může být též kontaminována plís-
němi (Aspergillus, Penicillium, Rhizophus 
a Botrytis). Přítomnost kvasinek ve vodě je jen 
málo pravděpodobná.

Voda, která je znečištěna zví-
řecími fekáliemi může 
být kontami-
n o v á n a 
p a t o -
gen-
n í-

mi mikroorganismy. Nejčastěji se jedná o E. 
Coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter 
a Listeria. 

Voda znečištěna lidskými fekáliemi může 
být kromě již vyjmenovaných patogenů zne-
čištěna i virem Hepatitis A.

Riziku kontaminace vody a půdy patogen-
ními mikroorganismy pocházejícími z fekálií 
od hospodářských zvířat lze předcházet 
správnými technologiemi před jejich použitím. 
Například správně prováděným kompostová-
ním, využitím v bioplynových stanicích (dodr-
žování teploty a doby fermentace), aj.

2. 5. 1. Rizika spojená s použitím závlahové 
vody

Jak již bylo zmíněno, jednou z velice důleži-
tých, ale zároveň i velmi problematických slo-
žek v zemědělsko průmyslovém komplexu je 
voda a její kvalita. 

Nejproblémovější se ukazuje voda závlahová, 
která se odebírá z vodních toků, vodohospo-

dářských nádrží aj. Tato voda je většinou 
znečištěna cizorodými látkami různého 
původu. Jedná se o chemické látky orga-

nického a anorganického původu a pato-
genní mikroorganizmy. Mnohé z těchto lá-

tek jsou zdravotně závadné, 
což nepříznivě ovlivňuje 
jakost plodin a zvyšuje 
v nich obsah rizikových 

látek. Značným problé-
mem je skutečnost, že pato-

genní mikroorganizmy obsa-
žené v závlahové vodě jsou 



40

stejné jako v půdě (Listerie, Clostridie, Bacillus 
species, enterobakterie, koliformní bakterie 
aj.). Spory těchto patogenních mikroorgani-
zmů mohou ulpět na listech pěstované zele-
niny, a stát se vážným zdrojem zdravotních 
potíží. Obdobným problémem je závlahová 
voda kontaminovaná chemickými látkami.

Pro minimalizaci uvedeného zdravotního ri-
zika je nutné dodržovat příslušná legislativní 
opatření. Patří sem následující normy.

Závlahová voda podléhá ČSN 75 7143  
(Jakost závlahové vody). Její použití je závislé 
na jednotlivých třídách zařazení:

I. třída: do této třídy spadají vody vhodné 
k závlaze všech zemědělských a lesních kultur 
bez jakéhokoliv omezení.

II. třída: sem patří vody podmíněně vhodné 
k závlaze; podmíněno dodržováním zvláštního 
opatření. Stanoví se pro každou závlahovou 
stavbu zvlášť, s ohledem na stupeň a charak-
ter znečištění závlahové vody, místní podmín-
ky, způsob závlahy, druh zavlažované plodiny, 
fyzikálně-chemické vlastnosti půd. Podle mi-
krobiologických a parazitologických vlast-
ností musí být dodržena následná opatření: 

a) Ochranné lhůty. Mezi poslední závlahou 
a sklizní, vyškolkováním sazenic musí být 
dodržena stanovená lhůta. Lhůty jsou sta-
noveny v závislosti na druhu plodiny, nebo 
kultury. Pro všechny druhy zeleniny, které je 
možno konzumovat v syrovém stavu je třeba 
je před konzumací omýt. Pro všechny druhy 
ovocných stromů a keřů v případech, že se 
z nich sklízí ovoce je 21 dní. Pro ostatní plo-

diny, okrasné dřeviny a květiny jsou 14 dní. 
b) Pásma hygienické ochrany. Postřikem se 

nesmí zavlažovat blíže než 50 m od souvislé 
bytové zástavby, blíže než 25 m od železni-
ce, komunikací I. a II. třídy a nevodárenských 
toků, a blíže než 10 m od komunikací III. třídy. 

III. třída: vody nevhodné k závlaze. Tyto vody 
jsou použitelné pro závlahu jen po takové 
úpravě, kterou získají kvalitu I. nebo II. třídy 
čistoty ve smyslu ČSN 75 7143, nebo podle 
zásad pro závlahou odpadními vodami a ke-
jdou.

Podzemní vody, které splňují požadavky 
na pitnou vodu podle ČSN 75 7111 Pitná voda 
není klasifikována. Hygienické požadavky na 
pitnou vodu se řídí vyhláškou č.70/2018 Sb. 

Pokud se závlaha provádí kapkovou závla-
hou nebo mikropostřikem, je zapotřebí další 
rozbor závlahové vody, který sleduje zejména 
obsah splavenin ve vodním zdroji, jejich veli-
kost i obsah některých dalších látek rozpuš-
těných ve vodě. Tyto doplňkové rozbory jsou 
podkladem pro návrh systému filtrů zařaze-
ných do trubní sítě před zavlažovačem.

Závěrem je nutné upozornit, že vážným rizi-
kem je zasolení půdy. Aby se tomu nežádou-
címu jevu předešlo, je vhodné sledovat tvrdost 
vody, která by měla být max. 250-300 mg soli 
na 1 litr vody. 

2. 6. Nový přístup k hodnocení rizik 
v potravinovém řetězci

Evropský parlament a Rada EU přijala v červnu 
2019 návrh nařízení o udržitelnosti a transpa-
rentnosti systému hodnocení rizik v potravino-
vém řetězci [COM/2O18/179 fina-2018/0088 
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(COD)]. Jedná se o přístup vědců a občanů 
ke klíčovým informacím ohledně bezpečnosti 
produktů, které posuzuje Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku 
hodnocení rizik. 

Nové nařízení upravuje potravinářské právo 
EU tak, aby byl proces hodnocení rizik trans-
parentnější. Jde o posílení spolehlivosti studií 
prováděných průmyslem a posílení vědecké 
kapacity EFSA. Citovaný dokument pomů-
že posílit důvěru občanů na vědecké studie 
a na systém hodnocení rizik v EU. Umožní 
také členským státům lépe se zapojit do řídící 
struktury EFSA a do jeho vědeckých panelů. 
Tím podpoří dlouhodobou udržitelnost hodno-
cení rizik, které EFSA dělá, aniž by byla dotče-
na nezávislost tohoto úřadu. Zároveň nařízení 
posílí komunikaci o riziku mezi Komisí, EFSA, 
členskými státy a veřejností.

Návrh nařízení vymezuje a přesně definuje 
informace, u kterých žadatel může požádat 
o důvěrnost. Zároveň rozšiřuje rámec infor-
mací, které Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin bude zveřejňovat o jednotlivých pro-
duktech ve schvalovacím řízení, a to již po pro-
hlášení žádosti za platnou. 

 
Diskuse kolem obnovení povolení glyfosá-

tu v nedávné době je učebnicovým příkladem 
toho, že stávající schémata povolování pro-
duktů nebyla v Unii dostatečně transparentní 
a umožňují kritikům úspěšně napadat jejich 
průběh a výsledky. Zpochybňováním závěrů 
EFSA, o jehož hodnocení je výsledky povolo-
vacích procesů nepřímo podkopávána důvěra 
veřejnosti v systém bezpečnosti potravin v Ev-
ropské unii. Zpřístupnění všech studií a dat 

v rané fázi schvalovacího procesu napomůže 
těmto negativním jevům předejít.

 
2. 7.  Ostatní rizika 

V průběhu celého potravinového řetězce, tedy 
od zemědělské prvovýroby až po konzumaci 
hotového pokrmu spotřebitelem, se můžeme 
setkat s celou řadou rizik, která mohou více 
či méně ovlivnit použitelnost, respektive zdra-
votní nezávadnost výrobku. Mezi rizika, která 
nejsou na první pohled zřetelná patří například 
falšování výrobků, záměny etiket, kvalita su-
rovin, mechanické kontaminanty, označování 
výrobků, zajištění soběstačnosti krmiv a po-
travin, zkreslená mediální kampaň a další.

2. 7. 1. Falšování výrobků

Za falšování krmiv a potravin je považováno 
úmyslné odchýlení kvantitativně-kvalitativních 
parametrů od legislativně stanovených poža-
davků nebo klamání spotřebitele prováděné 
za účelem finančního zisku. Obvykle je mož-
no zpětně dosledovat, zda k falšování došlo 
z úmyslu provozovatele podniku získat neo-
právněnou konkurenční výhodu, v důsledku 
hrubé technologické nekázně, nebo se jedna-
lo o zásadní neznalost.

Porozumění problematice falšování krmiv 
a potravin ze strany pracovníků v agropotra-
vinářském průmyslu, obchodníků i laboratoří 
provádějících testování surovin a výrobků je 
jedním z nezbytných nástrojů boje proti pod-
vodům. Ve svém důsledku vede k zvyšování 
kvality a důvěryhodnosti krmiv a potravin na 
tuzemském trhu, a zároveň i k ochraně život-
ního prostředí.
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2. 7. 2. Záměny etiket a jejich následky 

Jedním z významných rizik je nakupování 
necertifikovaných výrobků; agrochemikálií, 
krmiv a dalších výrobků bez originálního ba-
lení, etiket a návodů na použití. Nedodržení 
nebo podcenění tohoto základního požadavku 
může mít pro spotřebitele (zemědělce) kata-
strofální ekonomické následky. Ty spočívají ve 
znehodnocení celé produkce určité komodity, 
v některých případech i celou řadu následných 
problémů.

2. 7. 3. Označování výrobků

• Označování agrochemikálií, krmiv, potra-
vin a dalších výrobků při jejich uvádění do 
oběhu je vymezeno požadavky zvláštních 
právních předpisů. Je proto nezbytně nut-
né, aby se při nákupu postupovalo v sou-
ladu s právními předpisy platnými pro daný 
výrobek pro jeho označování, včetně jasné 
informace o jeho složení a správném použití. 
Například u krmiv a agrochemikálií je sou-
časně nutné postupovat v souladu s bezpeč-
nostními požadavky uvedenými na označení.  
Pozn.: Přestože povinnost označení se vzta-
huje pouze na krmiva uváděná do oběhu, 
v rámci možné prevence vzniku rizika např. 
v případě výroby krmných směsí pro vlastní 
hospodářství (ať stacionární výrobny, nebo 
mobilní výrobny), se doporučuje, aby krmiva 
vyráběná pro potřeby vlastního hospodářství 
byla označena minimálně v tomto rozsahu:

• složení krmiva, 
• druh a kategorie zvířat, pro které je krmivo 

určeno, 
• zvláštní upozornění, např. při použití sav-

čích tkání, nebo léčiv, 

• upozornění na jiné dávkování (odůvodněné 
případy).

2. 7. 4. Mechanické kontaminanty 

Mechanické kontaminanty, které se mohou 
nacházet v krmivu i v potravinách pocházejí 
přímo z nevhodně prováděné sklizně (zemina, 
úlomky dřeva, cizí předměty aj.), z nahodilých 
a těžko předvídatelných poruch vzniklých na 
technologických zařízeních v průběhu zpraco-
vání surovin (kousky kovu, skla aj.), nebo z na-
rušeného životního prostředí (prach, popílek). 
Nelze ani vynechat kontaminaci způsobenou 
lidským faktorem (mince, náušnice, kapesníky 
apod.).

Zemina je nejčastějším kontaminantem vý-
chozích surovin potřebných pro výrobu krmiv 
a potravin. Její větší přítomnost v krmivu hos-
podářských zvířat může vyvolávat podráždění 
trávícího traktu, což následně vede k snížené 
užitkovosti. 

Podobné účinky mohou mít i prachové čás-
tice ze znečištěného prostředí. Velkým pro-
blémem je takto znečištěné ovzduší v blízkosti 
povrchových dolů. V oblastech s výskytem 
toxických kovů (např. arsen jako doprovodný 
kov při těžbě zlata) dochází k výraznému sní-
žení užitkovosti hospodářských zvířat. Zemina 
též může být zdrojem nejrůznějších patogen-
ních organizmů, např. virů, bakterií, plísní a pa-
razitů.

Kousky materiálu mohou pocházet pří-
mo z nevhodně prováděné sklizně (zemina, 
úlomky dřeva, cizí předměty aj.), z nahodilých 
a těžko předvídatelných poruch vzniklých na 
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technologických zařízeních v průběhu zpraco-
vání surovin (kousky kovu, skla aj.), nebo z na-
rušeného životního prostředí (prach, popílek). 
U hospodářských zvířat se ve většině případů 
jedná o případy, které většinou končí chirur-
gickým zákrokem nebo nucenou porážkou. Při 
výrobě potravin se jedná o výjimečné přípa-
dy, které jsou většinou zachyceny systémem 
rychlé výstrahy (RASFF). Kontaminace potra-
vin z narušeného životního prostředí (prach, 
popílek) nepřipadá v úvahu, protože všechny 
výrobní oblasti jsou odděleny od venkovního 
prostředí a jsou odfiltrovány. 

Plasty, podobně jako textilie, papír, provazy 
apod., většinou pocházejí z obalového mate-
riálu a v oblasti krmiv představují vážné riziko, 
protože narušují správnou rotaci bachoru. Ve-
dou k snížené užitkovosti hospodářských zví-
řat, kolikám, neprůchodnosti trávicího traktu 
až k úhynu. 

Kontaminace potravin těmito materiály je 
ve vztahu k systému kritických bodů (HACCP) 
téměř vyloučená.
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3. Kontrolní  mechanizmy
Správná zemědělská praxe, a pokud možno 
bezchybný provoz zemědělského podniku se 
neobejde bez dodržování příslušné legislativy 
a nutných kontrolních mechanizmů, o kterých 
v krátkosti bude zmínka v následujícím textu. 

3. 1.  Legislativa

Jednou z podmínek správné funkce zeměděl-
ského podniku je dodržování platné legislativy, 
a to jak legislativy, tak předpisů Evropské unie. 

Základní legislativní předpisy jsou uváděny 
v příslušném souvisejícím textu.

 
3. 2.  Certifikace 

Certifikace výrobku je postup, který osvědčuje 
shodu jeho vlastností s technickou specifikací, 
to znamená, že osvědčuje jeho jakost mini-
málně na tzv. obvyklé úrovni. Certifikát doklá-
dá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na 
bezpečnost výrobku, které jsou požadované 
danou technickou specifikací. V souladu s po-
žadavky zákona č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti, musí být na trh uváděny pouze 
bezpečné výrobky. To platí pro výrobky v ob-
lasti povinné i nepovinné certifikace.

3. 3.  Cross – compliance

Jedním z hlavních témat zemědělské politiky 
je řešení negativních dopadů zemědělství na 
krajinu a životní prostředí. Systém Kontroly 
podmíněnosti (Cross – compliance) byl v roce 

2003 iniciován reformou Společné zeměděl-
ské politiky a stal se klíčovým prvkem k vy-
jednávání o zachování evropských dotací do 
zemědělství.

Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplá-
cení přímých podpor a dalších vybraných 
dotací „podmíněno“ plněním standardů udr-
žování půdy v dobrém zemědělském a envi-
ronmentálním stavu, dodržováním povinných 
požadavků na hospodaření řazených do třech 
oblastí: 
• životní prostředí, změna klimatu, dobrý ze-

mědělský a environmentální stav půdy; 
• veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin; 
• dobré životní podmínky zvířat. 

Do roku 2014 sem patřily i minimální poža-
davky pro použití hnojiv a přípravků na ochra-
nu rostlin v rámci agroenvironmentálních 
opatření.

V případě, že žadatel o dotace tyto podmín-
ky nedodrží, může mu být snížena, nebo i ne-
vyplacena příslušná dotace. Plnění standardů 
a požadavků je ověřováno kontrolou plnění 
tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu 
a metodu kontroly si každá země EU stanovuje 
sama, dle národních specifik.

Kontroly podmíněnosti (Cross-Compli-
ance) jsou v České republice prováděny od  
1. 1. 2009 (nařízení EU č.1782/2003, příloha 
IV – SAPS). 
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3. 3. 1. Ochrana půdy

Půda je zadním prvkem životního prostředí, ale 
na rozdíl od vody a ovzduší, u ní často nejsou 
zvažovány přímé dopady na její znečištění. Na 
půdu se pouze nahlíží jako na výrobní prostře-
dek, který má sloužit člověku k obživě. V mno-
ha případech však pouze k obohacení.

Tato současná filozofie je však zcestná, pro-
tože nebere v úvahu jedinečnost půdního eko-
systému, který je snadno zranitelný, ale těž-
ko obnovitelný. V mnoha případech se jedná 
o nevratné změny (23). 

Ochrana půdy je jedním z hlavních úko-
lů ochrany přírody, a proto se na ni v nových 
koncepcích zemědělské politiky EU klade 
značný důraz. V rámci ekonomických pod-
půrných systémů dokonce EU odděluje země-
dělskou výrobu od půdy a zaměřuje se na to, 
aby funkce půdy nebyly zatíženy odvětvovými 
zájmy, ani jednostrannými zájmy vlastníků či 
komunit. Pro dosažení těchto cílů má klíčový 
význam systém IACS (integrovaný administra-
tivní a kontrolní systém), a zejména jeho sou-
část LPIS (Land Parcel Identification System), 
umožňující podporu věcných záměrů ochra-
ny půdy. Výchozím materiálem pro vytvoření 
podmínek ochrany půdy se stala Zpráva o sta-
vu půd Evropy, která byla schválena Radou 
Evropy a Evropským parlamentem v dubnu 
2002. Každý hektar naší půdy se stává sou-
částí půdních zdrojů EU a každý místní deficit 
ochrany a péče o půdní fond bude posuzován 
jako deficit tohoto celku. Nedotknutelnost 
vlastnických práv, resp. extrémně liberální 
pohled na jejich výkon z hlediska tržního hos-
podářství, nesmí vyústit v poškozování jiných 

vlastníků, přírody, kulturních hodnot, životního 
prostředí a lidského zdraví.

Ochrana půdy v ČR je uskutečňována na 
základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, prováděcí vy-
hlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují po-
drobnosti o ochraně zemědělského půdního 
fondu, a podle dalších navazujících právních 
předpisů v posledním znění.

3. 4. Systém HACCP v rámci zemědělského 
podniku 

Jednou ze součástí systému HACCP je snadná 
a kompletní dosledovatelnost pohybu všech 
složek v rámci zemědělského podniku.

Dohledatelnost, respektive sledování pohybu 
mechanizace, agrochemikálií a všech produk-
tů, by měla být zajištěna přesným uchováváním 
záznamů, umožňujících včasné a účinné staže-
ní nebo pozastavení produktu v případě, že je 
znám, nebo by mohl vzniknout nežádoucí účinek 
na zdraví zvířat, spotřebitele nebo na životní pro-
středí. Dohledatelnost záznamů je důležitá pro 
případy reklamačního řízení. Záznamy by měly 
být uchovávány tak, aby byly okamžitě použitel-
né a usnadnily rychlé dohledání jednotlivých slo-
žek přímo u původního zdroje a jejich následné 
dohledání u dalších příjemců, v případě, že dojde 
k ohrožení zdraví zvířat, lidí nebo životního pro-
středí, nebo je-li podezření na takové podezření.

3. 5.  Management podniku jako součást 
předcházení riziku 

Mezi základní atributy každého systému správ-
né praxe, nebo HACCP patří hodnocení a řízení 



nebezpečí, které může ohrozit zdraví lidí nebo 
zvířat. Tomuto hodnocení podléhá i možná 
kontaminace krmiv mykotoxiny, jako součás-
ti potravinového řetězce. Praktická doporuče-
ní pro správnou zemědělskou praxi (CZ), pro 
prevenci a snižování kontaminace mykotoxiny 
v obilovinách, jsou uvedeny v Kodexu CAC/
RCP 51-2003 /EN/, který zahrnuje požadavky 
na ochratoxin A; zearalenon, fumonisiny a tri-
choceteny a přináší jak praktická doporučení 
pro správnou zemědělskou praxi (GAP) a pro 
správnou výrobní praxi (GMP), tak kompletní 
řídící systém ve smyslu principů systému kritic-
kých bodů (HACCP). 

3. 6. Školení zaměstnanců 
 

Všichni zaměstnanci zapojení ve výrobě, skla-
dování a při zacházení s agrochemikáliemi, 
surovinami, krmivy, krmnými složkami a po-
travinami, by měli být přiměřeně školeni a se-
známeni se svými úkoly a odpovědností při 

zajišťování bezpečnosti potravinového 
řetězce a ochraně životního 

prostředí.

3. 7. Pesticidy a jiné zemědělské chemi-
kálie

Všechny agrochemikálie používané v ze-
mědělském podniku, včetně pesticidů, by 
měly pocházet z bezpečných zdrojů a měly 
by být doloženy certifikáty o jejich původu.  
Při skladování pesticidů je nutné se řídit instruk-
cemi výrobce. Jejich použití je možné pouze 
v souladu se správnou zemědělskou praxí 
předepsanou pro používání pesticidů (GAP – 
Codex Alimentarius Procedural Manual, 13.vy-
dání). Důsledné dodržování návodů výrobce 
k jejich použití je podmínkou k snížení přísluš-
ných zdravotních a environmentálních rizik. 
Pesticidy a jiné agrochemikálie je nutné uklá-
dat tak, aby nemohly způsobit žádnou konta-
minaci vody, půdy, krmiva či jiné krmné složky, 
která by vedla k ohrožení bezpečnosti potra-
vin. 

Osiva ošetřená a určená pro setí nemohou 
být zkrmována. 
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4. Krmiva
Živočišná výroba, resp. chov hospodářských 
zvířat je z hlediska dodržení zdravotní 
nezávadnosti v celém potravním řetězci jed-
ním z nejrizikovějších směrů v zemědělské vý-
robě. Z uvedeného důvodu je nutné věnovat 
pozornost krmivům a dodržovat základní 
principy a požadavky na zjišťování a řízení rizik, 
které se v této oblasti mohou vyskytovat.

Krmiva mohou svým obsahem ži-
vin, účinkem přírodních a cizorodých lá-
tek příznivě, ale i nepříznivě ovlivňo-
vat zdravotní stav hospodářských zvířat, 
jejich užitkovost i kvalitu produktů (22). 
Vzhledem k tomu, že krmiva pro hospodář-
ská zvířata jsou základním článkem v systému 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
bude tento díl věnován pouze krmivům a jejich 
výrobcům. 

Jako základ správné výrobní praxe v živočiš-
né výrobě, respektive v oblasti krmiv je možno 
vycházet z Kodexu správné výrobní praxe pro 
krmení CAC/RCP 54–2004.

Tento kodex představuje bezpečnostní sys-
tém týkající se zvířat chovaných za účelem 
produkce potravin. Systém pokrývá celý po-
travinový řetězec a přihlíží k navazujícím hle-
diskům zdraví zvířat a životního prostředí tak, 
aby pomohl minimalizovat rizika zdraví spo-
třebitelů vyplývající z krmiv.

Účelem kodexu je napomoci při zajištění 
bezpečnosti potravin pro lidskou spotřebu 

prostřednictvím správné praxe pro krmení 
hospodářských zvířat na úrovni zemědělské-
ho podniku. Do kodexu je zahrnuta i správná 
výrobní praxe v průběhu výroby, manipulace, 
skladování, zpracování a dodávání krmiv 
a krmných složek pro zvířata chovaná za úče-
lem produkce potravin.

Tento kodex správné praxe se týká produk-
ce a užití všech materiálů určených pro krmení  
a krmných složek ve všech stádiích výroby. 

Výrobu krmiv a krmných složek lze rozdělit na:
• produkty vyráběné průmyslově;
• vyráběné přímo v zemědělském podniku, 

což zároveň zahrnuje pastvu nebo krmení 
ve volném prostoru, produkci krmných plo-
din a akvakultury.

 
Z oblasti welfare zvířat jsou zde zahrnuty jen 

části vztahující se k bezpečnosti potravin.

Kontaminanty životního prostředí by měly 
být posuzovány jen v případě, že obsahy ta-
kových látek v krmivech a krmných složkách 
by mohly představovat riziko pro zdraví spo-
třebitele při konzumaci potravin živočišného 
původu. 

Nejlepších výsledků je možno dosáhnou 
pouze za předpokladu, že jsou při krmení zvířat 
zajištěna obecně platná doporučení a návody 
obsažené v tomto kodexu tak, aby nedochá-
zelo k poškozování zdraví zvířat. 
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4. 1.  Základní principy a požadavky na 
produkty vyráběné průmyslově

Krmiva a krmné složky by měly být uchová-
vány a skladovány v takových podmínkách, 
aby byly chráněny před kontaminací škůdci, 
chemickými, fyzikálními nebo mikrobiálními 
kontaminanty nebo jinými podobnými látkami 
v průběhu produkce, manipulace, skladování 
a přepravy (13). Krmiva by měla být v dobrém 
stavu a měla by splňovat obecné kvalitativní 
standardy. 

Pro dosažení tohoto výsledku by měly být 
zavedeny dobré agronomické praxe, dobré 
výrobní praxe, a kde je to nezbytné, měly by 
následovat principy HACCP pro kontrolu jiných 
rizik, která by se mohla promítnout do potra-
vin. V úvahu by měly být vzaty možné zdroje 
kontaminace z životního prostředí.

Podniky, které vyrábějí krmiva nebo krmné 
složky, musí spolupracovat s těmi podniky, 
které chovají zvířata a s producenty živočiš-
ných výrobků za účelem snadné identifikace 
případných možných rizik a stanovení výše ri-
zika na zdraví spotřebitele. 

Taková spolupráce umožní vytvoření funkč-
ního a činného managementu pro případné 
řízení rizik a pro způsoby bezpečného krmení. 

4. 2.  Krmné složky 

Krmné složky, stejně jako krmiva, by měly být 
získávány z bezpečných zdrojů a tam, kde po-
cházejí ze zpracování nebo technologií dosud 
nevyhodnocených z hlediska bezpečnosti 
potravin, by měly být předmětem analýzy ri-

zika. Používané výrobní postupy by měly být 
v souladu s pracovními zásadami analýzy rizik 
v rámci již zmíněného Codex Alimentarius (Co-
dex Procedural Manual, 13. vydání). 

Výrobci doplňkových látek by měli posky-
tovat uživateli přesné informace za účelem 
správného a bezpečného používání těchto 
látek. 

Monitoring krmných složek by měl zahrnovat 
kontrolu, vzorkování a analýzy nežádoucích lá-
tek s použitím rozboru na bázi rizika. 

Krmné složky by měly splňovat přijatelné, 
respektive v daných případech předepsané 
standardy pro obsahy patogenů, mykotoxinů, 
pesticidů a nežádoucích látek, které mohou 
ohrozit zdraví spotřebitele. Krmiva a krmné 
složky by měly být vyráběny, přepravovány, 
uchovávány a skladovány tak, aby byly chrá-
něny před kontaminací škůdci a biologickými 
kontaminanty, nebo před chemickými, fyzikál-
ními nebo mikrobiálními kontaminanty nebo 
jinými podobnými látkami. 

Prvovýrobce přijímá opatření pro kontrolu 
nebezpečné kontaminace způsobené napří-
klad vzduchem, půdou, vodou, hnojivy, pří-
pravky na ochranu rostlin, biocidními produkty, 
či veterinárními léčivými přípravky a manipula-
cí s odpadem a jeho likvidací. Povinností pr-
vovýrobce je dále přijmout opatření týkající 
se zdraví zvířat, a opatření, týkající se životního 
prostředí, která mají důsledky pro bezpečnost 
krmiv.

Dohledatelnost a možnost sledování pro-
duktu u krmiv a krmných složek, včetně doplň-



|  KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ začíná na poli 

49

kových látek, by měla být zajištěna přesným 
uchováváním záznamů o krmivech a krmných 
složkách, umožňujících včasné a účinné sta-
žení, nebo pozastavení produktu v případě, že 
je znám, nebo by mohl vzniknout nežádoucí 
účinek na zdraví zvířat nebo spotřebitele. Do-
hledatelnost je též důležitá pro případy rekla-
mačního řízení. 

Záznamy by měly být uchovávány tak, aby 
byly okamžitě k disposici a týkaly se produkce, 
dodávání a užití krmiv a krmných složek, aby 
usnadnily okamžité dohledání krmiva a krm-
ných složek přímo u původního zdroje a jejich 
následné dohledání u dalších příjemců - jsou-li 
tito známi, v případě, že dojde nebo je-li po-
dezření na ohrožení zdraví zvířat, nebo lidí. 

4. 3.  Vedení, evidence a uchovávání záznamů

Provozovatelé krmivářských podniků nebo pr-
vovýrobci musí vést záznamy o:
• každém použití přípravků na ochranu rostlin 

a biocidních produktů, 
• použití geneticky modifikovaného krmiva, 
• každém výskytu škůdců či chorob, které by 

mohly ovlivnit bezpečnost primárních 
•  produktů, 
• výsledcích všech analýz provedených na 

vzorcích odebraných z primárních produktů 
pro diagnostické účely, které jsou význam-
né z hlediska bezpečnosti krmiv, 

• zdroji a množství každého vstupu krmiva 
a místu určení,

• množství každého výstupu krmiva. 

Zákon o krmivech stanoví dobu uchovává-
ní záznamů 3 roky od doby, kdy byly pořízeny 
a některé záznamy musí být uchovávány i déle.  

Nepředložení těchto záznamů dozorovým or-
gánům posuzováno, jako riziko (např.: nedo-
ložení záznamu o zdroji a množství každého 
vstupu krmiva a místu určení a množství kaž-
dého výstupu krmiva). 

4. 4. Krizové situace 
 

V případě podezření, že krmivo nebo krmná 
složka nesplňuje podmínky bezpečnosti, je 
výrobce povinen co nejdříve informovat pří-
slušný kontrolní orgán. 
• Informace by měla být:
• co nejpodrobnější a měla by obsahovat mi-

nimálně popis a povahu problému, 
• popis krmiva nebo krmných složek, 
• druh zvířat, pro něž je to určeno, 
• číslo partie (šarže), 
• jméno výrobce,
• místo původu. 

Příslušné orgány a provozovatelé by měli 
okamžitě přijmout účinná opatření, aby bylo 
zajištěno, že krmivo nebo krmné složky neo-
hrozí zdraví zvířat či spotřebitelů.

4. 5. Rizika vzniklá s používáním nepovole-
ných krmiv  

Podmínky, za kterých se krmivo nesmí po-
užívat ke krmení jsou dány legislativou, jak 
Evropské unie, tak národními předpisy. Ne-
dodržením může vzniknout riziko, které 
může ohrozit zdraví zvířat nebo spotřebitelů.  

Dle platné právní úpravy je zakázáno zkrmování:
• látek a produktů zvířaty, která jsou určena 

k produkci potravin,
• krmiv, která jsou zakázána zkrmovat pouze 
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určitým druhům, nebo kategoriím zvířat,
• krmiv a používání krmiv, u kterých byl pře-

kročen maximální limit látek a produktů, 
tzv. nežádoucích látek,

• krmiv, u kterých byl překročen maximální 
limit stanovený pro radioaktivitu,

• zkrmování a používání látek a produktů, 
které jsou uvedeny v příloze vyhlášky k zá-
konu o krmivech,

• zkrmování a používání krmiv, která obsa-
hují doplňkové látky, které neodpovídají 
podmínkám povolení (jedná se o „čisté 
doplňkové látky“, nebo premixy doplň-
kových látek“, případně o doplňkové látky 
v doplňkových krmivech, nebo komplet-
ních krmných směsích), 

• krmiva, která patří mezi zakázané lát-
ky a produkty v návaznosti na opatření 
k prevenci „BSE“. Rizika, která mohou na-
stat ve vztahu k BSE jsou uvedena v Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 999/2001, resp. změna přílohy v nařízení 
(EU) 2015/1162, o stanovení pravidel pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých 
přenosných spongiformních encefalopatií. 

Problematikou se dále zabývá Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve zně-
ní posledních změn a úprav a Nařízení komise 
č. 1292/2005, kterým se mění příloha IV 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat. 

Tato nařízení se rovněž dotýkají zemědělské 
prvovýroby v oblasti používaných organických 
hnojiv, ve vztahu k výživě zvířat.

Uvedené opatření představuje pro země-
dělskou prvovýrobu určitou zátěž. Zákazy 
pro zkrmování či podmínky používání jsou 
upravovány nařízeními EU, tj. přímo použitel-
nými předpisy, u nichž nedochází k transpozici 
do národního práva. Zemědělci v prvovýrobě 
nesou plnou zodpovědnost za zkrmování látek 
a produktů, nebo nedodržení podmínek při zkr-
mování krmiv, které jsou dány těmito nařízeními.  
Z tohoto důvodu je nutné, aby pracovníci 
v zemědělské prvovýrobě sledovali a dodržo-
vali vývoj národní právní úpravy, ale i evropské. 

Jednou z nedůležitějších zásad je sledovat 
a dodržovat nepřekročení max. limitů nežá-
doucích látek v krmivech a krmných složkách 
(MLR), aby i možná rezidua těchto látek v po-
travinách nedosahovala výše stanovených 
max. limitů. 

Krmiva a krmné složky kontaminované nad-
limitním obsahem nežádoucích látek musí být 
zřetelně označena jako krmiva nevhodná, a ne-
měly by být uváděny do oběhu nebo používány.  
Výrobce sleduje, kontroluje a minimalizuje 
výskyt nežádoucích látek jako jsou prů-
myslové kontaminanty životního prostředí, 
pesticidy, radionuklidy, persistentní organické 
polutanty, patogenní látky a toxiny, jako jsou 
mykotoxiny, a dále živočišné produkty s mož-
ností kontaminace. Krmiva a krmné složky by 
rovněž neměly být nabízeny a uváděny na trh 
způsobem, který by uváděl uživatele v omyl.  

4. 6.  Nežádoucí látky 

Nežádoucí látky, včetně jejich maximálně 
přípustných obsahů v produktech určených 
pro krmení zvířat, jsou uvedeny v příloze vy-
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hlášky, kterou se provádí zákon o krmivech.  
Produkty určené pro krmení zvířat, u nichž 
je obsah nežádoucí látky nebo nežádoucích 
látek vyšší, než maximální obsah stanove-
ný v příloze, nesmějí být použity ke krme-
ní a nesmějí být smíchávány pro účely ředění 
se stejnými ani jinými produkty pro krmení.  

4. 7.  Doplňkové látky

Doplňkové látky jsou látky, mikroorganismy, 
nebo přípravky jiné, než krmné suroviny 
a premixy, které se záměrně přidávají do kr-
miva nebo vody, aby splnily zejména některé 
z funkcí vyjmenovaných v čl. 5 odst. 3 Nařízení 
EU 1831/2003 o doplňkových látkách pro po-
užití ve výživě zvířat ze dne 22. září 2003. Toto 
Nařízení je od 18. října 2004 právním podkla-
dem pro povolování, výrobu, uvádění do obě-
hu, zpracování a používání doplňkových látek. 
• Podle článku 5 odst. 3 nařízení musí doplň-

ková látka mít:
• příznivý vliv na vlastnosti krmiva,
• pozitivní vliv na vlastnosti živočišných pro-

duktů,
• pozitivní vliv na zbarvení okrasných ryb 

a ptáků,
• uspokojovat potřeby zvířat týkající se výži-

vy,
• příznivý vliv na důsledky živočišné výroby 

pro životní prostředí,
• příznivý vliv na živočišnou produkci,
• užitkovost nebo dobré životní podmínky 

zvířat, zejména působením na flóru gastro-
-intestinálního traktu nebo trávení krmiva, 

• kokcidiostatický nebo histomonostatický 
účinek.

Nikdo nesmí zpracovat, používat nebo uvést 
do oběhu doplňkovou látku, pokud jí nebylo 
uděleno odpovídající povolení podle článku  
3 odstavec 1 Nařízení (ES) 1831/2003). Toto 
Nařízení však přineslo obtížně udržitelný pře-
hled v právních předpisech. Z důvodů zlep-
šení transparentnosti a zvýšení právní jistoty 
má proto UKZUZ k disposici konsolidované 
seznamy všech pro výživu zvířat povolených 
doplňkových látek, a zabývá se jejich denní 
aktualizací. 

4. 8.  Produkty vyráběné přímo v zeměděl-
ském podniku 

Zemědělská produkce této skupiny produktů 
by měla být prováděna z požadavků uvede-
ných v části 4 a 5 kodexu.

V rámci postupů vedoucích k zajištění bez-
pečnosti potravin pro lidskou spotřebu by měly 
být používány zásady správné agronomické 
praxe ve všech stádiích produkce v zeměděl-
ském podniku, například pastva, výroba zrnin 
a pícnin, tedy krmiv a krmných složek používa-
ných ke krmení zvířat produkujících potraviny. 

Dodržování správné agronomické praxe se 
vyžaduje jak pro přírodní, tak pro intenzivní 
nebo rekultivované pastviny, a pro produkci 
pícnin a zrnin používaných jako krmiva nebo 
krmné složky pro zvířata produkující potraviny. 
Využívání zásad správné agronomické praxe 
minimalizuje výše uvedená rizika kontami-
nace. V případě, že se zbytky plodin a strni-
ště po sklizni spásají, nebo jiným způsobem 
vstupují do potravinového řetězce, považují 
se rovněž za krmivo. Zvířata často konzumují 
i část svého steliva. S plodinami, které tvo-
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ří stelivový materiál nebo se stelivem, jako 
je sláma nebo piliny, by se mělo zacházet 
stejným způsobem jako s krmnými složkami.  
Dobrá organizace pastvy, rotace spásání a roz-
prašování hnojiv, by měla zabraňovat křížové 
kontaminaci. Spásání pastvin a polí musí být 
řízeno tak, aby byla minimalizována kontami-
nace potravin živočišného původu v důsledku 
fyzikálních, biologických či chemických rizik.  
Při spásání pastvin a polí posklizňo-
vých zbytků, nebo mezi střídáním pas-
tvy je v případě potřeby nutné dodr-
žovat přiměřenou ochrannou dobu pro 
minimalizaci biologického rizika kontaminace 
hnojem a dodržení stanovené lhůty pro nepo-
užívání zemědělských chemických přípravků. 
Plochy pro pěstování krmných plodin by měly 
být vybírány tak, aby nebyly situovány do 
bezprostřední blízkosti průmyslových objektů, 
kde lze očekávat znečištění průmyslovými 
polutanty ze vzduchu, ze spodních vod, nebo 
z naváté půdy ze sousedních ploch, které by 
ve svém důsledku mohly představovat bez-
pečnostní riziko pro potraviny. Kontaminanty 
přítomné v půdě naváté ze sousedních ploch 
a ve vodě používané pro zavlažování by ne-
měly být obsaženy v množství představujícím 
bezpečnostní riziko (viz. závlahové vody).  
  
V případě, že se k hnojení krmných plodin 
nebo pastvin používají statková hnojiva, je 
třeba, aby se zavedl vhodný systém jejich 
ukládání a skládkování tak, aby byla zajištěna 
minimalizace kontaminace životního prostře-
dí, která by následně mohla negativně ovliv-
nit bezpečnost potravin živočišného původu. 
Mezi aplikací hnoje a pastvou, nebo sklizní 
pícnin (pro siláže nebo seno), by měla uply-
nout dostatečná doba, aby došlo k rozložení 

hnoje a omezila se biologická kontaminace.  
Hnůj, kompost a jiné rostlinné živiny by měly 
být používány vhodným způsobem, aby do-
cházelo k co nejmenší biologické, chemické či 
fyzikální kontaminaci. Bez ohledu, zda se jedná 
o organické nebo anorganické hnojení je nut-
né se řídit zákonem o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd 
(vyhláška č. 477/2000 Sb.). 

4. 9.  Požadavky na provozy související 
s výrobou, skladováním a distribucí 
krmiv 

Požadavky na budovy a zařízení souvisejí-
cí s výrobou, skladováním a distribucí krmiv 
jsou formulovány v souladu s požadavky 
v nařízení č. 183/2005/ES o hygieně krmiv. 
Pracovní operace, které probíhají v těch-
to výrobních prostorách by měly rov-
něž minimalizovat kontaminaci krmiv.  
Voda používaná ve výrobnách krmiv má spl-
ňovat hygienické standardy a kvalitu vhodnou 
pro zvířata. Odpadní voda, odpad a dešťová 
voda se musí odstraňovat způsobem, který vy-
lučuje kontaminaci zařízení, krmiv a krmných 
složek. 

4. 10. Desatero povinností při produkci 
krmiv 

Toto desatero povinností je orientačním 
vodítkem s cílem zamezení nebo minima-
lizace rizik při výrobě, zpracování, skla-
dování, přepravě a dodávání krmiv a krm-
ných složek v zemědělské prvovýrobě:  
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• Krmiva a krmné složky jsou vyráběna, sklado-
vána a používána jen jsou-li zdravá a způsobi-
lá k danému účelu, a při svém určeném užití 
nepředstavují žádné riziko pro zdraví hospo-
dářských zvířat a následně spotřebitele.

• Výrobu, zpracování, skladování, přepravu 
a dodávání bezpečných krmiv a krmných 
složek, zajišťuje osoba způsobilá pro daný účel.

• Pod přímou kontrolu způsobilé osoby spa-
dají všechny činnosti, včetně dodržování 
požadavků příslušných právních předpisů.

• Výrobce zodpovídá za to, že krmiva a krm-
né složky budou vyráběny, zpracovávány, 
skladovány, přepravovány, nebo dodávány 
z provozů a zařízení, kde byly vyloučeny 
nevhodné postupy, které by mohly ohrozit 
jejich bezpečnost a poškodit zdraví hospo-
dářských zvířat a následně spotřebitelů. 

• Výrobce odpovídá za přijímání opatření 
k udržení čistoty zařízení, vybavení, ná-
dob, přepravek a vozidel používaných při 
výrobě, přípravě, třídění, balení, skladová-
ní a přepravě krmiv, a dle potřeby za jejich 
vhodnou desinfekci po čištění.

• Výrobce zodpovídá za to, že v případě po-
třeby přijímají opatření k zabezpečení hygi-
enických podmínek pro produkci, přepravu 
a skladování krmiva k zajištění jeho čistoty.

• Výrobce odpovídá za používání pouze čisté 
vody.

• Výrobce odpovídá za zamezení kontami-
nace krmiv zvířaty, nebo hmyzem.

• Výrobce odpovídá za manipulaci a skla-
dování odpadů a nebezpečných látek tak, 
aby se předešlo nebezpečné kontaminaci 
krmiv. Rovněž obalové materiály nesmí být 
zdrojem kontaminace.

• Výrobce odpovídá za provádění takových 
opatření při zacházení s krmivy a krmný-

mi složkami, která zamezí změnám v jejich 
jakosti, kontaminaci nežádoucími látkami 
včetně rozvoje plísní a nežádoucích mikro-
organismů a vzájemnému pomíchání nebo 
záměně krmiv. 

Pro zajištění uvedeného desatera je nutné, 
aby všichni zaměstnanci zapojeni do výroby, 
skladování a při zacházení s krmivy a krmnými 
složkami byli přiměřeně školeni a seznámeni 
se svými úkoly a odpovědností při zajišťování 
bezpečnosti potravinového řetězce. 

4. 11. Sanitace a kontrola škůdců  

Výrobce odpovídá za to, že krmiva a krmné 
složky, výrobní zařízení, skladovací prostory 
a na ně navazující prostory jsou udržovány 
v čistotě, a že jsou zavedeny účinné programy 
kontroly výskytu škůdců a jejich likvidace. Při 
desinfekci, desinsekci a deratizaci je možné 
používat pouze výrobky k tomuto účelu povo-
lené a certifikované.

Je nutné mít na zřeteli nedávné celoevrop-
ské problémy s kontaminací vajec insekticid-
ním přípravkem fipronilem, kdy bylo nutno 
stáhnut z trhu miliony vajec (18).

Kontejnery a zařízení používané pro výro-
bu, zpracování, přepravu, skladování a na-
važováníse udržují v čistotě. Čistící programy 
by měly být účinné a minimalizovat rezidua 
detergentních a desinfekčních látek. 

Zařízení přicházející do styku se suchými kr-
mivy nebo krmnými složkami by mělo být po 
mokrém čistícím procesu vysušeno. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat procesu čištění 
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při používání mokrých a vlhkých krmiv a krm-
ných složek tak, aby se zabránilo rozvoji plísní 
a bakterií. 

4. 12.  Vlastní krmiva 
Veškerá krmiva z vlastní produkce zeměděl-
ského podniku by měla odpovídat požadavkům 
na krmné složky. Krmiva musí zároveň splňovat 
všechny legislativní požadavky. Veškerá krmiva 
vyráběná na úrovni prvovýroby nesmí obsahovat 
žádné zakázané látky, nadlimitní nežádoucí látky 
(včetně radioaktivních limitů a nepovolené GMO).

Častým problémem je zkrmování krmiv ob-
sahujících skladištní škůdce. Používaná krmiva 
nesmějí obsahovat živé skladištní škůdce a ne-
smí překračovat limity pro chemickou a bota-
nickou čistotu. 

4. 13.  Nakupovaná krmiva
  

Nakupovaná krmiva musí odpovídat: 
• zákonu o krmivech, v případě krmných su-

rovin, určitých proteinových krmiv a diet-
ních krmiv, 

• nařízení o doplňkových látkách, v případě 
doplňkových látek, nebo premixů,

• zvláštní právní úpravy ve vztahu k např.: 
BSE, GMO aj. 

 
Potenciální rizika nakupovaných krmiv lze mi-
nimalizovat tím, že prvovýrobce bude:
• nakupovat krmiva od registrovaných sub-

jektů,
• nakupovat krmiva od prověřených subjektů,
• nakupovat pouze krmiva, která prokazatel-

ně splňují legislativní požadavky,
• nakupovat pouze krmiva, jejichž označení 

odpovídá platné legislativě,

• bude se prokazatelně přesvědčovat, že jím 
jak vyrobená, tak nakoupená krmiva, kte-
rými jsou krmena hospodářská zvířata za 
účelem produkce potravin, jsou bezpečná.

4. 14. Míchání krmiv pro vlastní potřebu
  

Při výrobě krmiv a ke krmení zvířat nesmějí 
být používána krmiva, v nichž se vyskytují cizí 
předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat.  
Ve výrobních provozech, ve kterých se vy-
rábějí nebo zpracovávají krmiva, musí být 
provozní prostory a výrobní zařízení, která 
umožňují nezávadnou výrobu a zaručují, že 
v průběhu výroby nedojde k nežádoucím změ-
nám vlastností použitých a vyráběných krmiv.  
Výrobní zařízení určená pro výrobu krmiv 
musí zajišťovat, aby v průběhu výroby ne-
došlo k záměně, nebo vynechání některých 
částí výrobního postupu, k znečištění výrobků 
a křížové kontaminaci jinými látkami nebo pro-
dukty, zejména k zanesení doplňkových nebo 
zakázaných látek, nebo produktů (např. obsa-
žených v doplňkových krmivech) do následně 
vyráběného výrobku. V průběhu výroby a po 
jejím ukončení musí být technicky umožněn 
odběr vzorků k ověření zdravotní nezávadnosti.  
 
Míchání krmiv na úrovni zemědělské pr-
vovýroby má svá specifika, která budou 
dále analyzována z pohledu řízení rizika 
při jejich výrobě. Prvovýrobce může v ze-
mědělské prvovýrobě používat k výrobě:  

• vlastní nebo nakoupená objemná krmiva,
• vlastní nebo nakoupené krmné suroviny, 
• určitá proteinová krmiva, doplňková krmiva 

a dietní krmiva,
• napájecí vodu. 
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Technologie výroby, včetně dávkování, mí-
chání, dopravních cest a expedice by měla být 
prováděna způsobem, který bude minimali-
zovat potenciální křížovou kontaminaci mezi 
krmivy a krmnými složkami, které by mohly 
ovlivnit bezpečnost, nebo ochrannou lhůtu kr-
miv nebo krmných složek. 

4. 15. Míchání objemných krmiv pro přežvý-
kavce  

Do krmných míchacích vozů s objemnými kr-
mivy lze přidávat doplňková krmiva v soula-
du s návodem k použití. Takto vyrobená kr-
miva slouží k doplnění základní krmné dávky 
pro přežvýkavce. Obsažené doplňkové látky 
v kompletní krmné dávce pro skot musí být 
v souladu s požadavky nařízení o doplňkových 
látkách. 

4. 16.  Míchání vlhkých krmiv  

Jedná se o technologie výroby vlhkých krmiv, 
kdy kompletní krmiva, zejména pro některé 
kategorie prasat, jsou ředěna tekutou složkou 
(vodou, syrovátkou aj.) do kašovitého stavu.  
Je vysoce pravděpodobné, že výsledná ho-
tová krmiva nebudou homogenní v obsahu 
doplňkových látek a pravděpodobně není 
dostatek informací, zda obsahy doplňkových 
látek jsou ve stanovených limitech. Technolo-
gie by měla maximálně umožňovat homoge-
nizaci krmiva v průběhu dávkování zvířatům.  
Do kompletního krmiva by kromě tekutých slo-
žek již neměly být přidávány žádné jiné kom-
ponenty, včetně např. medikovaných premixů.

  

4. 17. Přidávání komponent do napájecí vody  

Jedná se o přidávání doplňkového krmi-
va s obsahem doplňkových látek (tekuté-
ho) do napájecí vody. Použití doplňkové-
ho krmiva se řídí pouze krmným návodem. 
V takovémto případě je nutné přihlédnout 
k případnému obsahu doplňkových látek 
v ostatních složkách denní krmné dávky, 
aby nebyl překročen povolený maximální li-
mit doplňkových látek, pokud je stanoven.  

4. 18. Kontrolní mechanizmy

Při použití doplňkových krmiv na úrovni země-
dělské prvovýroby je nutné dodržovat: 
• záznamy monitoringu – příslušné záznamy 

o krmivech, která prošla výrobním 
procesem u výrobců v zemědělském 
podniku by měly být uchovávány tak, aby 
sloužily při hledání možné kontaminace po-
cházející z krmiva, nebo při vzniku chorob.  
Uchovávají se záznamy o příjmu krmných 
složek, data příjmu a partie (šarže), 

• záznamy o stavu zařízení a údržbě – měly 
by být stanoveny zásady pro pravidelnou 
kontrolu vážících a měřících systémů, 
kontrolu míchacích systémů s ohledem na 
homogenitu směsí a případně i roztoků, 
a pro kontrolu jiných váhových nebo obje-
mových měřících zařízení, 

• záznamy o kontrolách ve výrobě – aby se 
zabránilo křížové kontaminaci (Cross conta-
mination) mezi jednotlivými šaržemi krmiv, 
nebo krmných složek obsahujících materi-
ály s omezeným použitím, jinak potenciál-
ně nevhodné k použití pro určité druhy či 
kategorie zvířat (např. živočišné moučky, 
veterinární léčiva aj.), měly by být zavede-
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ny čistící postupy („promývání“ – flushing, 
následnost určitých šarží, přímé čištění). 

Tyto postupy by měly být rovněž zavedeny 
k zamezení křížové kontaminace při výrobě 
nemedikovaných a medikovaných krmiv a ji-
ných nekompatibilních krmiv. V případech, kde 
je riziko ohrožení bezpečnosti potravin spo-
jené s křížovou kontaminací vysoké a použití 
metod řádného „promývání“ a čištění se zdá 
být nedostatečné, je nutné použití zcela od-
dělené výrobní linky s oddělenými výrobními 
cestami, skladováním a zařízením na přepravu.  
Pro zabránění rozvoje patogenních organismů 
je nutné zvolit takové postupy, které tomu 
mohou zabránit. Mezi doporučené postupy 
patří tepelné ošetření nebo použití povolených 
chemikálií a jejich zařazení ve vhodných mís-
tech výrobního procesu. Jejich zařazení do vý-
robního procesu je nutné monitorovat.

4. 19.  Základní podmínky správné praxe pro 
krmení  

Mezi základní podmínky patří:
• Umístění objektu – objekt určený pro živo-

čišnou výrobu by měl být situován tak, aby 
výroba živočišných produktů nepředstavo-
vala rizika pro bezpečnost potravin. 

• Objekt živočišné produkce by měl být 
uspořádán tak, aby jej bylo možné řádně 
udržovat v čistotě. Jeho čištění, včetně 
vlastního krmného zařízení, by mělo být 
prováděno řádně a pravidelně s cílem za-
bránit všem možným rizikům.

• Zabránění přístupu zvířat ke kontamino-
vanému prostředí (půdě, vodě, píci) a k za-
řízením s možnými zdroji toxicity.

• Budovy a krmné vybavení musí být udržo-

váno v čistotě. 
• Zavedení systému pro pravidelné odstra-

ňování hnoje, odpadního materiálu a ostat-
ních možných zdrojů kontaminace krmiva.

• Chemické čistící prostředky i prostředky k sa-
nitaci zařízení pro výrobu krmiv. Tyto přípravky 
je třeba používat podle návodů k jejich užití. 

• Takovéto prostředky musí být řádně ozna-
čeny a skladovány mimo místa výroby 
a skladování krmiv i prostor určených ke 
krmení.

• Zavedení systému kontroly výskytu škůd-
ců, aby bylo zabráněno invazi škůdců do 
objektu živočišné produkce.

• Ze strany provozovatelů a zaměstnanců 
pracujících ve středisku živočišné produkce 
minimalizování možných bezpečnostních 
rizik pocházejících z krmiv dodržováním 
vhodných hygienických požadavků.

• Správná praxe pro krmení zahrnující postu-
py, které pomáhají zajistit správné používá-
ní krmiv a krmných složek v zemědělském 
podniku, a které směřují k minimalizaci 
biologických, chemických a fyzikálních ri-
zik pro spotřebitele potravin živočišného 
původu.

• Časté vyměňování krmiva a podestýlky, 
které nesmí zplesnivět. 

• Používání kvalitní a vhodné vody pro zvířa-
ta. 

• Organizované spásání pastvin a pícnin, kde 
nehrozí možná kontaminace potravin živo-
čišného původu biologickými, chemickými 
a fyzikálními riziky.

• Zajištění přiměřené doby před pasením 
zvířat na pastvinách, loukách nebo zbytcích 
pícnin a mezi rotacemi na pastvinách, aby 
se co nejvíce snížila biologická křížová 
kontaminace z hnoje.
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• Zajištění dodržování ochranných lhůt tam, 
kde byly použity agrochemikálie.

• Oddělené skladování krmiv od chemických 
látek a jiných produktů zakázaných jako kr-
mivo pro zvířata. 

• Skladovací prostory a nádoby musí být 
udržovány čisté a suché - v případě potřeby 
musí být přijímána vhodná opatření k potí-
rání škůdců. 

• Skladovací prostory a nádoby musí být pra-
videlně čištěny, aby se předešlo křížové 
kontaminaci.

• Uskladnění krmiv ve skladech nebo mani-
pulačních, případně výrobních prostorách 
tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před 
křížovou kontaminací, nebo znečištěním 
nežádoucími mikroorganismy a plísněmi, 
jejich nežádoucím pomnožováním, nebo 
kontaminací nežádoucími doplňkovými lát-
kami nebo zakázanými látkami a produkty, 
hlodavci a ptáky. 

• Ochrana krmiv před vlhkostí a látkami, kte-
ré je mohou znehodnocovat, nebo v nich 
vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat 
a lidí a ohrožující životní prostředí.

• Uskladnění krmiv tak, aby nebylo přístupné 
zvířatům.

• Dodržování krmných návodů podle skupiny 
zvířat.

• Zajištění záznamů o krmení zvířat a použi-
tých krmiv.

• Označení a samostatné ošetřování zvířat, 
kterým jsou podávána medikovaná krmiva 
a to až do doby, dokud neskončila ochran-
ná lhůta (pokud byla předepsána) - musí 
být uchovány záznamy o medikaci. 

• Zajištění, že medikovaná krmiva jsou pře-
pravována na správné místo určení, a že 
jsou podávána zvířatům, jimž byla určena. 

• Přepravníky krmiv a krmná zařízení používa-
ná k dodávkám a podávání medikovaných 
krmiv by měla být po použití vyčištěna, 
pokud má být následně přepravováno jiné 
medikované krmivo, nebo krmivo či krmná 
složka bez medikace. 

• Skladování medikovaného a nemedikova-
ného krmiva určeného pro různé kategorie 
nebo druhy zvířat musí být zabezpečeno 
tak, aby se zamezilo riziko krmení zvířat, 
kterým není určeno. 

• Dopravní prostředky a krmné vybavení hos-
podářství musí být čištěny v pravidelných 
intervalech, zejména pokud se používají 
k dodávkám medikovaného krmiva. 

• Likvidace medikovaných krmiv a jejích 
zbytků po čištění musí být prováděno jako 
„nebezpečný odpad“. 

Pokud by měl někdo hlubší zájem o pro-
blematiku analýzy rizika a bezpečnost kr-
miv, poskytujeme odkaz na vypracovanou 
studii Vědeckého výboru pro výživu zvířat 
z roku 2007 „Hodnocení rizik nežádoucích 
látek v krmivech“ (13), nebo Informace 
MZe ČR publikovaná v časopise Krmivář-
ství (2008) (14), která se týká „Sledová-
ní rizik spojených s krmivy v prvovýrobě“.  
Zdrojem některých výše uvedených informa-
cí je jedna z kodexových norem zaměřená na 
bezpečnost krmiv, Kodex správné výrobní pra-
xe pro krmení CAC/RCP 54- 2004 (15).

Další důležité informace o možných riziko-
vých situacích spojených s krmením hospo-
dářských zvířat jsou uvedeny v publikaci „Pří-
rodní látky a jejich biologická aktivita“ (10).
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5. Závěr
Populace roste, obdělavatelné půdy ubývá. 
Má-li být zajištěna alespoň základní potravi-
nová soběstačnost státu, je nutné na většině 
orné půdy maximálně využít potenciálních re-
produkčních možností plodin. Intenzivní hos-
podaření by samo o sobě nebylo nic špatného, 
je však klíčové si uvědomit, že půdě je třeba 
se věnovat, investovat čas i finanční prostřed-
ky na péči o krajinu, na její tvorbu i údržbu. 
Zkušenosti našich předků a jejich vztah k půdě 
a krajině bohužel nebyly kontinuálně předány 
dalším generacím. V dřívějších dobách lidé vě-
děli, že půda je zdrojem jejich obživy, a tato 
skutečnost byla pro ně samozřejmostí. Bylo 
jim proto zřejmé, že půdu musí obdělávat ta-
kovým způsobem a udržovat v takovém stavu, 
aby mohla sloužit k obživě nejen jim, ale i je-
jich potomkům.

Život našich předků nebyl snadný ani 
pohodlný, na druhou stranu naši předkové 
nemuseli čelit globálnímu trhu. Pomeranče či 
např. kiwi z Nového Zélandu pro ně bylo něco 
mimořádného a exotického. O palmovém oleji 
z Indonésie ani nemluvě. Současní zemědělci 
musí obstát v tržním prostředí, v konkurenč-
ním boji v podstatě se zbytkem světa. V rámci 
tržního hospodářství musí být schopni plodi-
ny nejen vypěstovat, ale také prodat. Musí 
čelit konkurenci nejen na lokální úrovni jako 
dříve, ale tvrdé konkurenci v rámci zemí EU, 
tj. v rámci jednotného trhu, volného pohybu 
zboží a souvisejícího systému dotačních pravi-
del. Konkurenční tlak vede zemědělce k snaze 
hospodařit co „nejrentabilněji“ a to až tako-

vým způsobem, že jsou ze strany zemědělců, 
v rozporu se SAPS (16), opomíjeny krajinotvor-
né funkce zemědělství, přičemž namnoze jsou 
krajinotvorné prvky nesmyslně likvidovány. 
Nevhodně je používána k zpracování půdy 
velká zemědělská technika, která se do řady 
lokalit naší krajiny nehodí. Dále např. nejsou 
dodržována pravidla pro pěstování široko řád-
kových plodin, což má v některých případech 
za následek nevratnou destrukci zemědělské 
půdy (viz svažitost do 12 stupňů C, orba po 
spádnici).

Velkým problémem jsou i někteří majitelé 
zemědělské půdy, pro které je půda pouhou 
investicí v podobě uložení peněz v nemovitos-
ti, popř. zdrojem příjmu z pachtů a dotačních 
programů, kteří nemají zájem na dlouhodo-
bém udržení kvality půdy, a kteří půdu a kraji-
nu doslova devastují, případně je jim lhostejné, 
že půdu drancují jejich pachtýři.

S tlakem na co největší ziskovost souvisí 
i používání technologií umožňujících pěsto-
vání plodin s minimálním zpracováním půdy, 
porušení osevních postupů za pomoci prů-
myslových hnojiv při současné absenci pou-
žití statkových hnojiv. Trestuhodně dochází 
k ochuzování půdy o organickou složku tím, že 
se biomasa využívá k výrobě tepla. Z krátko-
dobého ekonomického hlediska je toto využití 
přínosnější, dlouhodobě je však takový způsob 
hospodaření neudržitelný a v mnoha ohle-
dech značně rizikový. Obdobným příkladem 
je nesprávné používání pesticidních přípravků 
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a morforegulátorů pro dosahování maximál-
ních výnosů. I takové hospodaření je z dlou-
hodobého hlediska neudržitelné.

Problém zemědělství nicméně nespočívá 
obecně v používání chemických prostředků 
při ošetřování plodin, problémem je drancová-
ní půdy a nesprávný způsob užívání chemic-
kých přípravků, tj. nesprávná aplikační praxe 
např. z hlediska koncentrace přípravků, použití 
za nevyhovujících povětrnostních podmínek 
apod. Výsledkem je nejen degradace půdy 
a devastace životního prostředí, ale i přesvěd-
čení veřejnosti, že veškerá chemie je zlo. Tato 
hrubá zjednodušení a nepodložené závěry 
jsou bohužel často prezentovány v médiích.

V současné době proto nemá (průmyslová) 
zemědělská výroba u veřejnosti příliš dobré 
jméno. Určitá část obyvatel z uvedeného dů-
vodu vyhledává biopotraviny. Dalo by se i říci, 
že jde o určitý módní trend. Biopotraviny však 
nelze vyprodukovat pro všechny a rovněž, ne 
každý si z finančních důvodů může takové 
potraviny koupit. Mediální obraz „nebio“ ze-
mědělství je ovšem takový, že vytváří dojem 
naprostého zamoření naší krajiny pesticidy 
a chemickými prostředky ze zemědělství. Po-
kud by to byla pravda, musela by téměř celá 
populace ležet v nemocnicích s otravami a zá-
važnými zdravotními problémy. To však realitě 
neodpovídá. Našemu zemědělství je dáváno 
za vzor hospodaření v zemědělství v západních 
zemích. Zemědělci v Belgii, Rakousku, Španěl-
sku či Německu, dle dat o spotřebě pesticidů 
v EU pocházejících z Evropského statistického 
úřadu Eurosat, aplikují na hektar až čtyřná-
sobné množství pesticidů než zemědělci v ČR. 
Z tohoto hlediska je západní Evropa daleko 

„kontaminovanější“ než ČR. Tato data a tyto 
závěry však překvapivě médii prezentovány 
nejsou. Bohužel nezní dostatečně silné hlasy 
proti mnohem horšímu „zamoření“ naší kraji-
ny z jiných zdrojů, například z nesmyslného 
převážení potravin z jednoho konce světa na 
druhý. Velkou část krmiv a potravin by při-
tom bylo možné zajistit z domácí produkce. 
Veřejnost by si měla uvědomit, jak obrovsky 
je životní prostředí zatěžováno kontaminanty 
z kamionové dopravy při dovozu produkce ze 
zahraničí, ať už rajčat z Mallorky či „čerstvého 
masa“ ze Španělska (čerstvé v daném případě 
znamená deset dnů po porážce).

Nutno říci, že ještě v nedávné minulosti 
jsme si byli schopni vyprodukovat 90 % všech 
potřebných zemědělských komodit. Dnes již 
toto číslo neplatí. 

Aktuálním celospolečenským tématem je 
tzv. „uhlíková stopa“. O uhlíkové stopě se mluví 
zejména v souvislosti s finským předsednictvím 
EU. Uhlíková stopa je diskutována především 
v souvislosti s osobní automobilovou dopravou 
a dopravou leteckou. Výraznou uhlíkovou 
stopu nicméně zanechávají tisíce kamionů, 
které po našem území jezdí, ať už je ČR z jejich 
pohledu zemí cílovou, nebo jen tranzitní.

Je neoddiskutovatelné, že zemědělství je 
jedním ze zdrojů znečištění životního prostře-
dí. Je však pouze jedním ze zdrojů znečištění, 
a to zdrojem minoritním. Bylo by proto vhod-
né a dobré podporovat regionální/národní 
zemědělskou produkci tak, aby se do země 
zbytečně nedovážela produkce ze zahraničí 
u komodit, jakými jsou česnek, cibule, rajská 
jablka, vepřové a drůbeží maso apod. Zbyteč-
né dovozy ze zahraničí souvisí nejen se zmi-
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ňovanou ekologickou zátěží v podobě uhlíkové 
stopy, ale i s otázkou soběstačnosti v produkci 
základních zemědělských komodit. Pokud totiž 
zemědělci rezignují a ukončí výrobu/produkci, 
bude český stát plně závislý v zajištění základ-
ních potravin na produkci ze zahraničí. Taková 
ztráta potravinové soběstačnosti může být zá-
sadním problémem v případě přírodních kata-
strof či uzavření hranic. Za určitých okolností 
proto může nastat kritický až katastrofický 
nedostatek krmiv a potravin, s důsledky s tím 
souvisejícími. Rovněž státní hmotné rezervy 
nejsou bezedné.

Apelovat je proto třeba nejen na udržitelný 
způsob hospodaření a na osvětu zeměděl-
ců, ale též na veřejnost, která by měla dob-
ře hospodařící zemědělce podporovat tím, že 
upřednostní, byť i dražší produkt místního ze-
mědělce, oproti lacinějšímu dovozu. V daném 
případě totiž platí, že levná věc je drahá. Za 
rajče dovezené přes půl světa lidé ve svém 
důsledku zaplatí mnohonásobně více – zmiňo-
vanými exhalacemi, ztrátou pracovních míst, 
ztrátou národní hrdosti i tradic. Tradice při-
tom nemusí být jen gastronomické v podobě 
knedla-vepřa-zela našich babiček, ale jedná 
se i o tradici celých zemědělských odvětví, ze-
linářství, ovocnářství, vinařství apod.
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