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1. Základní informace
V LPIS lze najít informace týkající se vodních útvarů a omezení, která se na ně vztahují. Na
základě současné legislativy lze omezení týkající se vody rozlišit na:
1. omezení vyplývající z nitrátové směrnice, které se mě týká, pokud hospodařím ve
zranitelné oblasti dusičnany (ZOD), kdy jsou stanovena omezení na skladování a
používání hnojiv v blízkosti vod,
2. omezení vyplývající z CC- SMR 5a (minimální požadavky na hnojiva v AEO), které se
mě týká, pokud jsem zařazen v AEO-EAFRD tzv. malá nitrátovka,
3. omezení z CC- SMR 8a (minimální požadavky na POR v AEO), které se mě týká, pokud
jsem zařazen v AEO-EAFRD.
POZOR! Od 1. 1. 2011 se v rámci kontrol cross compliance týkají podmínky používání POR
všech, kdo POR používají a pobírají plošné platby typu SAPS, TOP-UP, LFA. Jedním
z navržených kontrolních bodů je používání POR v souladu s pokyny k ochraně vod, které
jsou uvedeny v návodu přípravku (dodržování ochr. pásem kolem vod, nepoužívání ve
II. pásmu OPVZ).

2. Metodické vysvětlení „pásem kolem vod“
2.1 Význam jednotlivých pásem kolem vodních toků/útvarů
Hnojení – 3m pásmo kolem vodních toků/útvarů:


Vztahuje se na zemědělce v ZOD a žadatele AEO-EAFRD; pro ostatní v rámci GAEC od
r. 2012.



Není zobrazeno v mapě.



Rozhodující je stav v terénu – 3m se počítají od břehové čáry - kontrola probíhá
výhradně v terénu, nesmí být viditelné známky hnojení v tomto pásmu.



Vztahuje se na hnojení, ne na pastvu – u pastvy musí být nejdále na břehové čáře
vodního toku zabráněno zvířatům ve vstupu do vodního toku (optimálně
ohradníkem).

Hnojení – 25m pásmo kolem vodních toků/útvarů:


Vztahuje se jen na zemědělce v ZOD.



Vztahuje se JEN na PB/DPB se prům. sklonitostí nad 7 stupňů (záložka „Podrobné“
nebo druhý informativní tisk shora na záložce Tisky)!



Podmínka NS - § 12 písm. b) – nehnojit hnojivy s rychle uvolitelným N se vztahuje jen
na PB/DPB v ZOD. Nehnojení musí být promítnuto do odpočtu v evidenci hnojení.

Hnojení – 50m pásmo kolem vodních toků/útvarů:


Vztahuje se JEN na uložení statkových hnojiv.
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2.2 Použití přípravků na OR v okolí vod
PHO (pásma hygienické ochrany) byla novelou vodního zákona zrušena, místo nich platí
OPVZ (ochranná pásma vodního zdroje). Některé POR mají omezení použití v OPVZ – nutno
sledovat dle etikety POR nebo dle podmínek registrace přípravku (do doby sladění dat mezi
etiketami a registracemi je „bezpečnější“ sledovat podmínky na etiketě).
Nově registrované POR mají v indikacích zákaz použití kolem vodních toků (vzdálenost je
variabilní od 3 do 40 m a je stanovena v rozhodnutí o registraci/na etiketě). Pásma se týkají
plných modrých čar vodních toků v LPIS (trvalý povrchový vodní tok).
Jak nalézt informace k POR v LPIS/EPH je uvedeno v kapitole 5.

3. Zobrazení vodních útvarů/toků v LPIS a odpočitatelné plochy
kolem vodních útvarů pro účely evidencí hnojení a POR
V mapě zobrazím vodní útvary v LPIS rozsvícením žárovky „Vodní toky“ ve stromečku
(stejnou vrstvu lze zapnout i u žárovky „Nitrátová směrnice/uložení hnojiv-detail“).
Omezení hnojení, aplikace POR v ochranných pásmech se váže jen k plným modrým čarám
(vodní toky povrchové a stálé), nebo k modrým „flekům“ (vodní plochy).
Jak je již uvedeno výše LPIS nezobrazuje 3m pásma. 25 m pásmo a 50 m zónu zapnu klikem
na příslušné žárovky.
Doporučení: práce s mapou s vrstvami vod je přehlednější, vypnu-li ve stromečku
Ortofotomapu.

Omezení platí jen na
plné modré čáry a
fleky.

© PV-Agri s.r.o., 2010

4

Na záložce Tisky je jako druhý shora umístěn
Tisk Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu
datu. Vody se týká sloupeček O až T v tisku.

3.1 Zadání odpočitatelných ploch
U založených zemědělských parcel mohu zadat tzv. odpočitatelné plochy mj. v okolí vodních
toků (dále také kolem okrajů pozemků a plochy krajinných prvků). Odpočitatelné plochy
slouží ke snazšímu zaevidování odpočtů aplikovaných výměr u aplikací hnojiv a POR.
Zadané odpočitatelné plochy se mi poté budou vždy dopředu nabízet při zadávání aplikací
hnojiv a POR v EPH a nebudu muset na jejich zadání pamatovat a vždy je zadávat znovu při
samotných aplikacích.
Na záložce „Odpoč. ploch.“ lze zadat kromě jiných i pásmo kolem vod. útvarů (Doporučení:
PB, u kterých je vhodné zadat tuto odpočitatelnou plochu, zjistím z výpisu Přehled PB/DPB
s detailními údaji k aktuálnímu datu na záložce „Tisky“. Podle zadané vzdálenosti od vody se
výměra odpočitatelné plochy v rámci pásma u vody načte automaticky.).
Odpočitatelné plochy bych si měl zadat v případě, že


jsem v AEO nebo ve zranitelné oblasti a mám PB s vzdáleností do 3 m u vody, které
hnojím,



jsem ve zranitelné oblasti, mám PB se sklonitostí nad 7 stupňů do 25 m u vody a
používám k hnojení tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (např. kejdu nebo
močůvku),



používám POR, které mají v registraci/etiketě omezení k použití pásma vzdálenosti od
vodních toků, ve kterých je nelze použít (kód SPe3 viz kap. 5).

Zadání odpočitatelné plochy „pásmo kolem vod. útvarů“ provádím následujícím způsobem:
1. Z tisku Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu si vypíšu PB, u kterých chci
zadat odpoč. plochu (do 3 m od vody, do 25 m od vody nad 7 stupňů apod.).
2. Naleznu si příslušný PB a na formuláři parcely , na záložce „Odpoč. ploch.“ Kliknu na
„Nová odpoč. plocha“.
3. Vyberu „Pásmo kolem vod. útvarů“ a zadám „vzdál. od vody (m)“ např. 3 m.
Automaticky se mi nabízí platnost od počátku platnosti parcely (k výběru mohou být i
další data). Kliknu na OK.
4. Automaticky se spočítala plocha, nachází-li se PB v zadané vzdálenosti od vodního
útvaru. Tato plocha se mi bude nabízet k odečtení v EPH při zadávání hnojiv a POR na
parcelu.
5. Odpočitatelnou plochu mohu zrušit poklikem na
pomocí tlačítka „Editace odpoč. plochy“.
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4. Podrobně k nitrátové směrnici a minimálním požadavkům na
hnojiva
Nitrátová směrnice je součástí kontrol cross-compliance. Neplnění vybraných podmínek
nitrátové směrnice má při nálezu vliv na všechny plošné platby (SAPS,TOP-UP, LFA, AEO,
apod.).
Minimální požadavky na hnojiva jsou také součástí cross-compliance. Jejich neplnění má při
nálezu vliv na platby osy II (tj. LFA, AEO a další). Minimálním požadavkům na hnojiva se
přezdívá tzv. „malá nitrátovka“, neboť kontrolní body jsou zvoleny na základě podmínek
nitrátové směrnice a zákona o hnojivech. Hospodařím-li ve zranitelné oblasti, jsou již
omezení uvedena v tiscích vztahujících se k NS.
K nitrátové směrnici/min. požadavkům mohu nalézt v LPIS a EPH tyto informace:
1. souhrnně – záložka Tisky/Přehled opatření Nitrátové směrnice souhrn nebo
podrobně a Přehled opatření Podmínek na ochranu vod v rámci AEO/EAFRD,
2. ke každému PB – záložka NS na konkrétním PB,
3. v mapě – část stromečku Nitrátová směrnice
4. v rámci aplikace EPH – při zadávání aplikace pod tlačítkem „NITRÁT“ nebo souhrnně
v rámci Kontrolních sestav (tisky Zákaz hnojení, Omezení hnojení).
Doporučení: práce s mapou s vrstvami NS je přehlednější, vypnu-li ve stromečku
Ortofotomapu.
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4.1 Doporučený postup zjištění omezení v rámci Nitrátové
směrnice/Minimální požadavky na hnojiva
1. Na záložce Tisky si najdu tisk Nitrátová směrnice souhrn, z něhož zjistím základní
informaci, zda PB jsou nebo nejsou v zranitelné oblasti (katastry spadající do zranitelné
oblasti dusičnany vymezuje nařízení vlády č. 103/2003 Sb.).
2. Omezení hospodaření ke konkrétním blokům si zobrazím přes tisk Nitrátová směrnice
podrobně (pokud nejsem v ZOD používám tisk Přehled opatření Podmínek na ochranu
vod v rámci AEO/EAFRD). Tisk NS strukturuje půdní bloky do skupin podle kultury,
klimatického regionu, aplikačního pásma (v případě orné půdy), typu půdy (v případě
travního porostu) a sklonitosti. Ke každé skupině bloků jsou vypsána omezení, jež se na
ně vztahují v rozdělení na omezení hnojení, zákaz hnojení, střídání plodin, hospodaření
na svazích, uložení tuhých statkových a organických hnojiv, hospodaření u útvarů
povrchových vod.
3. Zajímá-li mě omezení pouze u konkrétního PB, stejné informace jako v podrobném tisku
najdu na záložce NS 2008 u tohoto PB (rovnocenné informace jsou v aplikaci EPH po
stisku tlačítka NITRAT na zadávacím formuláři aplikace hnojiv).
4. V mapě mohu vrstvy NS zobrazit zapnutím žárovky Nitrátová směrnice.
Při zapnutí vrstvy NS se mi
některé žárovky zapnou samy,
ostatní musím rozsvítit sám.

5. Kliknutím na žárovku NS se automaticky rozsvítí:
a) vrstva Zranitelné oblasti - PB spadá do ZOD je-li pokryt

,

b) vrstva Protierozní opatření - vyskytuje-li se symbol kukuřice
pěstování širokořádkových plodin, symbol traktoru
vhodná agrotechnická opatření, je možná i kombinace
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c) vrstva Uložení hnojiv - různě barevné kachličky označují možnost uložení tuhých
statkových a organických hnojiv na PB,
i. zelená kachlička
ii. červená

říká, že lze uložit kdekoliv na PB,

a fialová

značí zákaz uložení,

iii. pokud jsou kachlíky označující možnost uložení hnojiv oranžové
, pak
se zákaz uložení vztahuje na část PB. Abych zjistil, na kterou část a důvod
zákazu, zapnu vrstvu Uložení hnojiv – detail. Důvodem pro nevhodnost
uložení na části PB může být meliorace
, zamokřená půda
,
ohrožení erozí
. Na ploše označené příslušnou legendou nelze
skladovat hnojiva. Dalším důvodem částečného omezení skladování je
útvar povrchových vod ve vzdálenosti bližší než 50 m (vrstva Vodní útvary
zobrazuje všechny typy útvarů, nejen stálé povrchové, u kterých omezení
platí!). Chci-li vidět 50 metrovou zónu kolem vody, zapnu si žárovku
Úložiště zóna 50 metrů od vody
.
iv. modrá kachlička
se vyskytuje na PB mimo ZOD. Mimo ZOD platí
omezení na uložení z titulu obecných předpisů na ochranu vod tj. nesmí
dojít k znečištění vod. Doporučujeme navrhovat hnojiště mimo „fleky“,
které se zobrazí po zapnutí vrstvy Uložení hnojiv – detail. Rozhodující pro
umístění hnojiště je však samozřejmě schválený havarijní plán.
d) Jednou z možností, jak také zjistit, zda lze tuhá statková a organická hnojiva na
PB ukládat je manuální zákres hnojiště. Podrobnou příručku k zákresu a práci
s hnojištěm naleznete na www.eagri.cz v sekci LPIS - Uživatelské příručky (odkaz
http://eagri.cz/public/eagri/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/lpis-profarmare/manual-pro-zakres-umisteni-hnojiste.html). Zakreslené hnojiště (i jiné
sklady hnojiv) je možné kopírovat jako podklad do havarijního plánu.
6. Pod žárovkou Nitrátová směrnice si mohu rozsvítit i další žárovky jako Aplikační pásma,
Aplikační pásma – detail (vztahuje se na ornou půdu) a žárovku Kultura (rozlišení kultur,
obsahuje rovněž informaci o aplikačních pásmech u orné půdy a informaci o omezení
jednorázové dávky hnojení dusíkatými hnojivými látkami na 80 kg N/ha

).

7. K omezení vznikající z NS se váže i žárovka Vodní útvary, kterou
naleznu hned pod NS. Stejně jako u žárovky Uložení hnojiv –
detail/Vodní útvary zde zapnutím zobrazím vodní útvary
v rozdělení na povrchové (stálé, občasné), podzemní (stálé,
občasné) a vodní plochy. Mám zde dále možnost zobrazit 25
metrové pásmo (v ZOD u PB nad 7 stupňů u vody nesmím hnojit tekutými hnojivy
s rychle uvolnitelným dusíkem 25 m pás), nebo 50 metrové pásmo (týká se uložení
hnojiv) kolem vodního útvaru.
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5. Podrobně k omezení používání POR v okolí vod
Pro minimální požadavky na použití POR žádný speciální tisk vytvořen není, neboť pásma
pro použití v okolí vod má každý POR řešeny individuálně v rozhodnutí o registraci/etiketě.
Používám-li POR, který má stanovené omezení ve vztahu k vzdálenosti vodního toku, lze si
vzdálenost PB od vody nejjednodušeji zjistit na záložce Tisky – tisk Přehled PB s detailními
údaji k aktuálnímu datu.
Některé POR mají omezení pro použití v OPVZ. V LPIS mám možnost si tuto nezávaznou
vrstvu zapnout v mapě (žárovka OPVZ – nezávazné) a rovněž zobrazit přehled zařazení PB do
OPVZ a PHO na záložce Tisky – tisk Zařazení PB do ochranných pásem vodních zdrojů a u
každého PB jsou informace na záložce OPVZ.
Některé POR mají omezení pro použití na svažitých či meliorovaných půdách. V LPIS zjistím
svažitost či přítomnost meliorace opět na záložce Tisky – tisk Přehled PB s detailními údaji
k aktuálnímu datu.
Pro snazší vyhledávání a orientaci v omezeních použití POR se připravuje tzv. Fytoportál (na
jeho použití bude připraven samostatný podklad).
Používám-li přípravky s omezením ve vztahu k vodám, zadám si u parcely odpočitatelné
pásmo, abych při zaznamenání použití POR do evidence nezapomněl plochu odečíst.
(jedním ze způsobů kontroly ze strany SRS je kontrola evidence a ošetřené plochy příslušným
POR v rámci PB).

5.1 Omezení použití POR v určité vzdálenosti od vody
Povinnost dodržení ochranného pásma u vody mají jen některé přípravky (zejména nově
registrované). Vzdálenost je variabilní od 3 do 40 m a je stanovena v rozhodnutí o
registraci/na etiketě. Ochranná pásma se týkají plných modrých čar vodních toků nebo
modrých fleků (vodní plocha) v LPIS.
K zjištění omezení použití POR mohu využít EPH – rozhodující je ale informace na ETIKETĚ
přípravku, která může být mírně „pozadu“ za údaji v registru (důvod doběh starých etiket).
Při zadávání aplikace POR kliknu na ikonu otazníčku
, který mi zobrazí informace
z rozhodnutí o registraci. Detaily z rozhodnutí o registraci rozbalím klikem na zelenou šipku
. Zkratka SPe3 znamená povinnost dodržení ochranného pásma. Omezení týkající se vody
najdu v detailu registrace v řádku „Vodní organismy“.
Klikem na otazníček otevřu okno s registračními
údaji POR.
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5.2 Omezení POR v OPVZ
PHO (pásma hygienické ochrany) byla novelou vodního zákona zrušena, místo nich platí
OPVZ (ochranné pásmo vodního zdroje). OPVZ mají dva stupně – v pásmu I. stupně
(bezprostřední okolí vodního zdroje) platí paušální zákaz použití POR, v pásmu II. stupně
(území stanovené vodoprávním úřadem) může být použití POR SRS zakázáno. Omezení
použití POR platí jen v OPVZ, nikoliv v PHO. Pokud zjistím, že PB spadá do PHO, je vhodné se
na vodoprávním úřadě informovat, zda neprovedl nebo nechystá jeho překvalifikaci na
OPVZ.
Na záložce Tisky si mohu zobrazit tisk Zařazení PB do ochranných pásem vodních zdrojů (jak
PHO, tak OPVZ) a rovněž v mapě si mohu zapnout vrstvu OPVZ – nezávazné. U každého PB je
také záložka OPVZ.
POZOR! Vrstva je jen orientační a čtyři roky neaktualizovaná! V případě nejasností
informace poskytne příslušný vodoprávní úřad.

U nově registrovaných přípravků (po druhé polovině roku 2008) by měl být uveden vztah
k II. stupni OPVZ. U dříve registrovaných přípravků často naleznete k informaci o ochraně
vod „nezařazeno“. tj. POR není ze strany SRS zařazen z hlediska použitelnosti v OPVZ II.
stupně (SRS zařazení řeší v rámci přeregistrace POR). Na stránkách SRS doporučuje „princip
předběžné opatrnosti“ tj. vyloučit nezařazené POR z použití v II. stupni OPVZ.
K zjištění omezení použití POR v II. stupni OPVZ mohu využít EPH. Při zadávání aplikace POR
kliknu na ikonu otazníčku , který mi zobrazí informace z rozhodnutí o registraci. Detaily
z rozhodnutí o registraci rozbalím klikem na zelenou šipku . Zkratka OP II. st. znamená, že
přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů vody. Omezení týkající
se vody najdu v detailu registrace v části „Vodní zdroje“. V poznámce/upřesnění se na
registraci uvádí, zda se jedná o zdroj vody povrchové nebo podzemní.
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Rozkliknutím do detailu
zobrazím podrobnosti.

5.3 Omezení POR na svažitých a meliorovaných pozemcích
Omezení použití na svažitých či meliorovaných pozemcích mají jen některé přípravky.
K zjištění omezení použití POR mohu využít EPH. Při zadávání aplikace POR kliknu na ikonu
otazníčku , který mi zobrazí informace z rozhodnutí o registraci. Detaily z rozhodnutí o
registraci rozbalím klikem na zelenou šipku . Zkratka SPe2 znamená omezení aplikace na
půdách. Omezení najdu v detailu registrace v části „Vodní organismy“.

Obdobně existuje i omezení použití některých přípravků na svažitých půdách nad 3 stupně
svažitosti, které mají nejmenší vzdálenost od vody nižší jak 100 metrů (např. Boxer)
Melioraci a svažitost vidím v tisku Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu,
informace zjistím i u konkrétního PB na záložce Podrobné.
Meliorace lze zobrazit i v mapě – žárovka Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv –
detail/Meliorace.
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Aktuální informace k omezení použití přípravků na ochranu rostlin k 12.10.2010:
S ohledem na skutečnost, že situace ohledně dodržování ochranných pásem POR kolem
vodních toků, okrajů zemědělských pozemků, od nezem. půdy je ve fázi diskusí na SRS,
doporučujeme před nákupem přípravků pro novou sezónu sledovat informace ze SRS.
Může se stát, že:
a) Bude umožněno pásma zúžit na 0,5 metru při použití aplikačních zařízení na
zamezení úletu (např. bezletové trysky).
b) Kontrola v rámci cross-compliance bude postihovat jen případy, kdy dojde ke
skutečné újmě třetí strany v důsledku nedodržení ochranných pásem.
SRS avizuje, že k problematice vydá tiskovou zprávu.
Na každý pád je žádoucí sledovat ETIKETU, která je rozhodující a nejsou-li na ní uvedena
omezení, která jsou již vidět v registru, pak je vhodné si jí nechat pro případ kontroly.
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