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Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a 

dotační a legislativní požadavky



Legislativní rámec - Cross compliance

 Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a 

standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro 

oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 

poskytování některých zemědělských podpor (NV CC) 

 Platné znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-48

 Příručka „Průvodce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021“: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-

compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok-2021/



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 1 „Ochranné pásy podél útvarů povrchových vod“

 Zachovat i mimo zranitelné oblasti nehnojené ochranné pásy 

(minimální šířka pásu, měřeno od břehové čáry):

 3 m – bez použití hnojiv (kontrola na místě; neplatí pro pastvu ani 

pro statková hnojiva rostlinného původu – sláma apod.), 

 25 m – bez použití tekutých hnojiv (kejda, …) a kapalných 

hnojiv (digestát, …) s rychle uvolnitelným N, pouze na DPB se 

sklonitostí nad 7° (kontrola na místě; neplatí pro pastvu). 

 Dodržet při aplikaci přípravků na ochranu rostlin stanovenou 

ochrannou vzdálenost od břehové čáry:

 omezení postřiků na svažitých pozemcích nad 3° u vody (splach), 

 omezení postřiků na pozemcích u vody (úlet).



Omezení přípravků na ochranu rostlin 

- Přítomnost a typ OPVZ, vzdálenost od vody, svažitost

- Přeregistrace u přípravků (postupovat podle etikety)

- Pozor na chyby v evidenci použití přípravku
V LPIS sestava č. 17, která obsahuje údaje pro kontrolu všech tří 

aspektů ochrany vod:

 údaje o zařazení do OPVZ 

 vzdálenost DPB od vody

 překryv se svažitými pozemky u vody

Dále pozor:
 ochrana osob (v LPIS sestava č. 17)

 zkouška způsobilosti postřikovače 1 x za 3 roky

 odborná způsobilost

 sklad – provizorní x trvalý



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 2 „Zavlažovací soustavy“

 Pokud je využíváno zvláštní technické zařízení k zavlažování 

(§ 6 odst. 1 vodního zákona), předloží žadatel platné 

povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 

vodami, vydané v souladu s vodním zákonem.



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 3 „Ochrana podzemních vod před znečištěním“ 
 Při manipulaci se závadnými látkami zajistit ochranu povrchových a podzemních 

vod, blízkého okolí a životního prostředí. 

 Mít zpracovaný schválený a platný havarijní plán – nepředložení havarijního 

plánu je považováno za porušení malého rozsahu a závažnosti

 Zamezit vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez 

platného povolení.

 Závadné látky skladovat tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich 

nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Zajistit, aby 

technický stav skladů závadných látek (včetně skladů použitých obalů) splňoval 

kvalitativní požadavky vodního zákona (= dobrý technický stav).

 Nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena 

lhůta kratší, zajistit provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro 

skladování ropných látek.

 Vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro kontrolu zjišťování úniku 

skladovaných ropných látek.
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Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 4 „Zachování minimálního pokryvu půdy“  

 Na DPB se standardní ornou půdou (R) a sklonitostí nad 4° zajistit po sklizni 
plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, a nebo uplatnit 
alespoň jedno z opatření:

 ponechání strniště sklizené plodiny do založení porostu jařiny*

 podmítnutí strniště sklizené plodiny (i opakovaně) a jeho ponechání bez 

orby, až do založení porostu jařiny* (splňuje to i použití dlátového kypřiče)

 pásové zpracování půdy (strip-till) ponechané do založení porostu jařiny

 osetí meziplodinou, ponechání porostu min. do 31. 10. 

Možnost orby k zapravení tuhých statkových hnojiv (ne od drůbeže) nebo 

kompostu, a to v dávce min. 25 t/ha (sláma; za slámu se považuje i strniště 

silážní kukuřice nad 40 cm)

Pozn.: * na jaře lze v rámci předseťové přípravy provést i orbu
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DZES 5 „Erozní ohroženost“  

Každý DPB zařazen do úrovně erozní ohroženosti podle tzv. podkladové vrstvy.

Pro podněty a žádosti na revizi vymezení erozní ohroženosti využijte připravený 

formulář dostupný na adrese: 

http://eagri.cz/public/web/mze/puda/dokumenty/ 

a zasílejte elektronicky na email: eroze@vumop.cz.

Dobrý zemědělský a environmentální stav



Primární klasifikace erozní ohroženosti
(platí jak na úrovni DPB, tak na úrovni souvislé plochy plodiny) 





Rozdělení plodin do skupin dle (půdo)ochranné funkce

Souvislá plocha plodiny

 Skupina plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF): kukuřice, brambory, řepa, bob 

setý, sója, slunečnice, čirok

 Skupina plodin se střední ochrannou funkcí (SOF):, ostatní obilniny, řepka olejná

(Ostatní obilniny = všechny obilniny kromě kukuřice a čiroku)

 Skupina plodin s vysokou ochrannou funkcí (VOF): ostatní pícniny (dle číselníku) 

a/nebo travní porost (+ možné využití DPB stejného uživatele s kulturami – G, T, L, M, 

U nebo J s vymezeným EVP KS)

 Skupina plodin s neurčenou ochrannou funkcí (např. mák, zeleniny apod.).

Souvislá plocha kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku = plocha 

osetá/osázená těmito plodinami, které nejsou od sebe navzájem odděleny plochou 

plodin s jinou než nízkou ochrannou funkcí 

o šířce alespoň 22 m.

Souvislá plocha ostatních obilnin a řepky olejné = plocha osetá těmito plodinami, 

které nejsou od sebe navzájem odděleny plochou plodin s jinou než střední ochrannou 

funkcí o šířce alespoň 22 m.



 

  

Číselníky plodin spustíte v LPIS 
na záložce Exporty > Dotace.  

  

  

Číselník obsahuje seznam plodin 
zařazených do kategorie NOF a SOF.   

Číselník obsahuje seznam plodin způsobilých pro 

POT typu obsev a ochranný pás. 



Kukuřice, brambory = 

souvislá plocha plodiny

Brambory
Kukuřice

Souvislá plocha plodiny

nelze

Brambory = souvislá 

plocha plodiny

Kukuřice = souvislá plocha 

plodiny

Obilnina min šíře 22 m



Základní posouzení dopadů na zemědělce

Podmínky pěstování plodin

Z tabulky plynou tyto 3 situace:

1. Nemám žádný DPB označený jako SEO a pěstuji jen obiloviny a 

řepku, případně další plodiny, ale žádné plodiny s NOF – eroze 

se mě netýká.

2. Mám DPB označený jako SEO – pěstuji na něm obilí a řepku? 

Pokud ANO, eroze se mě týká a musím zvolit vhodné opatření 

k naplnění podmínek pěstování.

3. Mám DPB označený jako MEO – pěstuji na něm plodiny s NOF?  

Pokud ANO, eroze se mě týká a musím zvolit vhodné opatření 

k naplnění podmínek pěstování.



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na SEO

 Zákaz plodin NOF

 Pěstování plodin SOF s použitím půdoochranné technologie

 Zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků 

(obecná PT):

➢ při zakládání porostů ostatních obilnin a řepky 

olejné (na SEO plochách), musí být dodržena 

min. 30% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky 

do doby vzcházení porostu.

 Podsev:

➢ porosty ostatních obilnin a řepky olejné mohou být pěstovány 

s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí setým 

nejpozději společně s hlavní plodinou.



Půdoochranné technologie 
Pěstování plodin na SEO

 Podrývání (u řepky olejné):

➢ při zakládání porostů řepky olejné je provedeno podrytí půdního 

profilu do hloubky min. 25 cm, s max. rozchodem pracovních nástrojů 

(rýh) 1 m, 

➢ podrývání je doporučeno provádět ve směru vrstevnic, na středně 

hlubokých nebo hlubších půdách, 

➢ není nutné prokazovat vlastnictví/pronájem stroje,

➢ hlášení PT – hlášení do 15. 9.

 Strip-till

➢ ponechání nezpracované půdy v pásech ve směru vysévané plodiny, 

nejlépe ve směru vrstevnic, 

➢ šíře zpracovaných pásů nepřesáhne 30 cm, 

➢ plošný podíl nezpracované půdy bude min. 60 %,

➢ na nezpracované části bude zajištěna min. 30% pokryvnost půdy 

rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu, 

➢ není nutné prokazovat vlastnictví/pronájem stroje.



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na SEO

 Obsetí (ochranným pásem) pro plodiny se SOF:

➢ max. 6 ha plocha ostatních obilnin a/nebo řepky olejné je po 

celém svém obvodu obseta plodinami s vysokou ochrannou 

funkcí (vždy zkontrolovat dle číselníku v LPIS) o min. šířce 22 m 

 Ochranný pás pro plodiny se SOF:

➢ je souvislá plocha plodin s VOF (ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny 

víceleté a travní porost)  o min. šíři 22 m založená v rámci DPB se 

souvislou plochou plodin se SOF, která má max. šířku 

220 m (vzdálenost kteréhokoli bodu v porostu plodin SOF k nejbližšímu 

ochrannému pásu/hranici DPB s vyjmenovanou kulturou, je max. 110 m),

➢ musí být s porostem nebo s ponechaným strništěm sklizené plodiny nebo 

s ponechanými rostlinnými zbytky (min. 30% pokryvnost půdy) do doby 

sklizně plodin se SOF,

➢ pro DZES 5 nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEKO.



Příklad ochranného pásu - jednoduchý



Kontrola podmínky šířky plodiny max. 220 m



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na SEO

 Aplikace kvalitní organické hmoty do půdy:

➢ před založením porostu ostatních obilnin a/nebo řepky je v rámci

agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce

provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých

statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu

hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu

drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar.

◼ tuhá organická hnojiva: 

◼ kompost, separát digestátu, 

tuhý digestát (z kontejnerových BPS)

◼ tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat 

(mimo drůbeže):

◼ hnůj, separát kejdy



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na MEO

 Pěstování plodin NOF s použitím půdoochranné technologie

 Zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (obecná 

PT): 
➢ při zakládání porostů kukuřice, brambor, 

řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku, 

musí být dodržena:

◼ min. 20% pokryvnost půdy RZ do doby 

vzcházení porostu, 

◼ min. 10% pokryvnost půdy RZ do 30. června 

◼ vizuálně prokazatelné RZ po 1. červenci

 Zakládání porostu po vrstevnici na DPB do 35 ha:

➢ Jen na DPB s výměrou do 35 ha a pouze při pěstování plodin s NOF.

➢ ZÁKLADNÍ RIZIKO: Řádky porostu musí být vedeny ve směru vrstevnic, přičemž

tolerována bude odchylka od vrstevnice do 30°. Odklon od vrstevnic musí být

dosažen na celé ploše pěstované plodiny.



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na MEO

 Podrývání u cukrové řepy: 

➢ Při realizaci PT je provedeno podrytí půdního profilu do hloubky min. 35 

cm, s max. rozchodem pracovních nástrojů (rýh) 1 m, 

➢ podrývání je doporučeno provádět ve směru vrstevnic, na středně 

hlubokých nebo hlubších půdách,

➢ není nutné prokazovat vlastnictví/pronájem stroje,

➢ hlášení PT – do 15. 5.

 Strip-till:

➢ Zpracování půdy v pásech ve směru vysévané plodiny, nejlépe ve směru 

vrstevnic, 

➢ šíře zpracovaných pásů nepřesáhne 30 cm, 

➢ plošný podíl nezpracované půdy bude min. 60 %,

➢ na nezpracované části bude zajištěna 

◼ min. 20% pokryvnost půdy RZ do doby vzcházení porostu, 

◼ min. 10% pokryvnost půdy RZ do 30. června 

◼ vizuálně prokazatelné RZ po 1. červenci



Půdoochranné technologie 
Pěstování plodin na MEO

 Odkameňování (rýhování, separace hrud a kamene, sázení do 

odkameněné půdy):  

➢ Mezi jednotlivými dvojřádky je prostor, kam byly separátorem 

uloženy kameny a hroudy. 

➢ Doporučuje se provést odkameňování v kombinaci s důlkováním a 

hrázkováním v brázdách na povrchu hrůbků.

 Pěstování luskoobilných směsí (LOS) 

➢ plodiny ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile 

střídají, v porostu se na metr čtvereční výsevku LOS nachází min. 

50 % rostlin obilovin,

➢ šířka řádku je max. 16 cm, 

➢ LOS obsahuje z výčtu plodin s NOF pouze bob setý a/nebo sóju. 



Půdoochranné technologie od 2019
Pěstování plodin na MEO

 Obsetí (ochranným pásem) pro plodiny s NOF:

➢ max. 6 ha plocha kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 

a čiroku je po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s VOF (dle 

číselníku) nebo SOF (obilniny a jejich směsi a řepka) o min. šířce 22 m

 Ochranný pás pro plodiny s NOF:

➢ je souvislá plocha plodin s VOF/SOF o min. šíři 22 m založená 

v rámci DPB se souvislou plochou plodin s NOF, která má max. šířku 

220 m (vzdálenost kteréhokoli bodu v porostu plodin NOF k nejbližšímu 

ochrannému pásu/hranici DPB s vyjmenovanou kulturou, je max. 110 m),

➢ musí být s porostem nebo s ponechaným strništěm sklizené plodiny nebo 

s ponechanými rostlinnými zbytky (min. 20% pokryvnost půdy) do doby 

sklizně plodin s NOF,

➢ pro DZES 5 nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEKO.



Půdoochranné technologie
Pěstování plodin na MEO

 Aplikace kvalitní organické hmoty do půdy:

➢ před založením porostu ostatních obilnin a/nebo řepky je v rámci

agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce

provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých

statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu

hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu

drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar .

◼ tuhá organická hnojiva: 

◼ kompost, separát digestátu, 

tuhý digestát (z kontejnerových BPS)

◼ tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat 

(mimo drůbeže):

◼ hnůj, separát kejdy



Monitoring eroze

 Kdokoliv může oznámit 

erozní událost SPU

 Při opakované události 

hrozí přeřazení 

pozemku do horší 

kategorie

 Pokud již byl DPB 

dotčen erozní událostí, 

musím výrazně zvýšit 

pozornost a přizpůsobit 

tomu opatření!!! 



Monitoring eroze v LPIS



Vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské 

půdy před erozí – účinnost od 1. 7. 2021

 Při 2. záznamu v Monitoringu eroze 

- Plochy, které nejsou vyhodnoceny jako „vyšší moc“ vstupují 

do režimu vyhlášky – protierozní kalkulačky 

- Protierozní kalkulačka je nástroj pro plánování hospodaření 

na 5 let; neslouží k dokazování hospodaření z minulosti

- Plán opatření ke snížení erozního ohrožení – dodržování 

plánu je předmětem kontroly orgánu ZPF 



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 5g „Omezení monokultury“ (od roku 2021)

Na DPB (bez ohledu na erozní ohroženost) se nesmí vyskytovat souvislá 

plocha jedné plodiny na více než 30 ha 

 Hodnocení plodiny – dle diverzifikace. 

 Vztahuje se pouze na DPB s kulturou R.

 Kontrolní období je od 1. června do 31. srpna daného roku 

(viz. § 9 NV č. 50/2015 Sb.), tj. posuzuje se hlavní plodina. 

Kontrola probíhá i dle deklarace v JŽ.

 Souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci jednoho DPB, tzn. 

nezapočítává se plodina, která se nachází na jiném DPB. 

Pozor ale na  správnost zákresu DPB v LPIS (dle definice v zákoně 

o zemědělství) a viditelnou identifikovatelnost hranice.

Dobrý zemědělský a environmentální stav



Výjimky z plnění standardu DZES 5g

 Na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18

nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a tráva na semeno: bob, cizrna,

čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina,

jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója,

štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo

vičenec. Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs

uvedených plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny,

která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %.

 Na celém DPB, na který probíhá závazek podopatření podle § 21 a 22 NV 

č. 75/2015 Sb. – Agroenvironmentálně-klimatická opatření: 

podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté

▪ do 40 ha – bez omezení

▪ nad 40 ha – biopás činí minimálně 5 % výměry

 Na ploše DPB s kulturou R, na které jsou pěstovány trávy na semeno.



Sankce za porušení DZES 5g

Mezi 30 a 33 ha je nastavena technická tolerance – porušení nebude

vyhodnocováno. Podle legislativy je až 33 ha posuzováno jako porušení

malého rozsahu a malé závažnosti.

 Rozsah 

 malý (plocha plodiny 33–35 ha) 

 střední (plocha plodiny 35–40 ha) 

 velký (plocha plodiny nad 40 ha)

 Závažnost 

 malá (porušení na 1 DPB), střední (porušení na 2 DPB), velká (porušení na 3 DPB 

a více)

 Trvalost – vždy neodstranitelné porušení

Nález porušení vede vždy k sankci! Kombinace malý rozsah, malá 

závažnost, neodstranitelné porušení = 1 % sankce.



Plnění požadavků DZES 5g

Rozdělení DPB na více plodin

Oddělení jinou plodinou – šíře 

min. 110 m

Rozdělení DPB na více DPB 

krajinným prvkem (mez, stromořadí) nebo 

jinou kulturou (T, G) 

Oddělení ochranným pásem – šíře 

min 22 m, plodiny pro ochranný pás podle § 14 

odst. 4 NV č. 50/2015 Sb. (dle číselníku v LPIS):

hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, 

komonice, pohanka, proso, ředkev, 

svazenka, štírovník, tolice (a to včetně 

vojtěšky), vikev, kopr, koriandr, len, 

lnička, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s 

výjimkou obilnin, nebo směs výše 

uvedených plodin



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 6 „Zachování organických složek půdy“
 Nepálit na DPB bylinné zbytky. 

 Na minimálně 20 % standardní orné půdy zajistit každoročně:

 aplikování tuhých statkových nebo organických hnojiv 
v dávce minimálně 25 t/ha (tuhá statková hnojiva z chovu drůbeže 
min. 4 t/ha); při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při 

pěstování rostlin, například slámy, není stanovena minimální dávka, nebo

 pokrytí tohoto % výměry, popřípadě části v termínu minimálně 
od 1. 6. do 15. 7. porostem N vázajících plodin: cizrna, čočka, 
fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, 
úročník, vikev, bob a vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, 
pískavice, ptačí noha nebo tolice); popř. jejich směsí; porosty lze 
zakládat i jako podsev do krycí plodiny, nebo směsi s travami v 
případě, že zastoupení trav nepřesáhne 50 %.

Dobrý zemědělský a environmentální stav



Dobrý zemědělský a environmentální stav

DZES 7 „Krajinné prvky, invazní rostliny“
 Nezrušit a nepoškodit:

 krajinný prvek (mokřad – zákaz agrotechnických operací, 

odvodnění, hnojení a používání POR,

 zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu,

 druh zemědělské kultury rybník.

 Neprořezávat dřeviny v době od 31. 3. do 1. 11. (výjimka jen 

se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny).

 Zajistit na DPB regulaci rostlin:

 netýkavky žláznaté – bez kvetoucích nebo odkvetlých rostlin, 

 bolševníku velkolepého – výška rostlin nesmí přesáhnout 70 cm.

Dobrý zemědělský a environmentální stav



Legislativní rámec – Přímé platby

Přímé platby

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 

kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech 

podpory v rámci společné zemědělské politiky (přímo platný předpis)

 Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 

poskytování přímých plateb zemědělcům (NV PP, doplňuje nařízení EU)

 novela pro rok 2022 – v MPŘ

 Platné znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-50



Přímé platby (NEPR č. 1307/2013, NV č. 50/2015 Sb.)

Systém jednotné platby na plochu (SAPS)
 Vícesložkový systém – SAPS je jen jednou částí plateb:

 jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) 

platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS) 

 platba za ozelenění („greening“)

 Platby jsou poskytovány:
 Žadatelům registrovaným v LPIS

 Žadatelům kteří mají přístup do PF SZIF

 na zemědělskou půdu udržovanou ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin (stav musí odpovídat definici kultur LPIS) + provádění minimálních činností

 na způsobilou plochu pro SAPS – platba se neposkytne na plochu bez 

právního důvodu k užívání a na kulturu O

SZIF nevyzývá k doplnění JŽ o doklady, prokazující způsobilost (nákup sadby 
brambor apod.). Rozhodnutí o dotaci již není zasíláno poštou!!! Nutno sledovat Portál 
farmáře SZIF a nastavit si avizo novinek.



Základní požadavky přímých plateb

Povinnost deklarovat veškerou obhospodařovanou ZP
 Plochy bez PDÚ 

 Pozor na zradu u greeningu! Mám-li užívanou plochu bez PDU, tak si ji musím brát 

v potaz při výpočtu 5 % plochy EFA!

Minimální činnosti
 Orná půda (R) – provádění obvyklých agrotechnických činností pro pěstování 

plodin.

 Travní porost (G) a trvalý travní porost (T) – seč s odklizem hmoty nebo pastva s 

likvidací nedopasků do 31. 7. (V LFA H1 do 31. 8.).

 Pokud má žadatel AEKO-OTP, chová se podle podmínek v závazku (termíny, 

počet sečí, neposečené plochy, likvidace nedopasků).

 Pokud žadatel obnovuje T, stačí do 31. 8. souvislý travní porost a sklizeň 

případné krycí plodiny. Obnovu musíte nahlásit OPŽL SZIF do 15 dnů od 

zahájení.

 Pokud má žadatel pozemek nebo jeho část nad 10°, nemusí likvidovat 

nedopasky.  



Diverzifikace plodin 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 44)

 Výměra orné půdy do 10 ha – stačí jedna plodina.

 10–30 ha orné půdy – min. 2 plodiny, jedna plodina nesmí být na více 

než 75 % orné půdy.

 Nad 30 ha orné půdy – min. 3 plodiny, jedna plodina nesmí být na více 

než 75 %, dvě plodiny na více než 95 % orné půdy.

 Nemusí plnit zemědělské závody s více než 75 % T ze z.p. nebo více než 

75 % orné půdy pro produkci bylinné píce či trav (vč. kombinace s 

úhorem).

 Kontrola plnění dle deklarace v žádosti, v období od 1. 6. do 31. 8.

 Deklarace jednotlivých plodin na DPB (nebo ha na částech), včetně 

zákresů (všichni žadatelé nad 10 ha) se uvádí každoročně v jednotné 

žádosti. 

 Strukturu plodin a zákresy lze připravit před podáním žádosti (Portál farmáře, 

komerční evidenční systémy, xls.). 



Zachování trvalých travních porostů 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 45)

 Zákaz rozorání (změna kultury z T) nadále platí na územích: 

 Natura 2000

 1. zóna CHKO a NP, které jsou mimo oblasti Natura 2000 

 národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a přírodní 

památky

 pásy o šířce 12 m u vody

 silně erozně ohrožená (SEO) půda (podle vymezení k 1. 1. 2018)

 v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky

 III. aplikační pásmo ve zranitelných oblastech

Při porušení uložena povinnost zatravnění do podání následující 

žádosti. Tolerance 0,01 ha.

 V CHKO a NP (mimo 1. zóny - případný záměr rozorání konzultovat 

s příslušným orgánem ochrany přírody (OOP)!



Plocha využívaná v ekologickém zájmu - EFA
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 46)

Zemědělské závody s více než 15 ha orné půdy (R+G+U) musí vyčlenit min. 5 %
této orné půdy jako plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA). 

 Výjimky: 75 % T ze z.p. nebo 75 % o. p. píce, N poutající plodiny, úhor. 

 EFA v ČR pro rok 2020 (výběr z 10 možností EU):

 úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,0)

 medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,5)

 krajinné prvky v ekologickém zájmu (1,0–2,0)  

 ochranné pásy (1,5)

 plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,5)

 zalesněné plochy (1,0)

 plochy s meziplodinami (0,3)

 plochy s plodinami, které poutají vzdušný dusík (1,0) 

 Přepočet prvků/ploch váhovým koeficientem, kterým se zohlední 
přínos dané plochy. Prvek/plocha – min. 0,01 ha (100 m2).



Návrh změn opatření AEKO / NAEKO 
změny v NV č. 330/2019 Sb. a NV č. 75/2015 Sb.

Způsobilost DPB pro zařazení do navazujících (jednoletých) závazků

❑ Integrovaná produkce

DPB s řádně ukončeným závazkem v rámci příslušného podopatření podle 
NV č. 75/2015 Sb. nebo podle NV č. 330/2019 Sb.

❑ OTP, údržba zatravněných DPB, biopásy, čejka

DPB zařazené v příslušném podopatření k 31. 12. 2019, 31. 12. 2020,
resp. 31. 12. 2021 podle NV č. 75/2015 Sb. nebo k 31.12.2021 podle 
NV č. 330/2019 Sb.

❑ Úprava limitu těžkých kovů v IP ovoce a IP zeleniny

• Harmonizace NV s právními předpisy na úrovni EU

• Nařízení (ES) č. 1881/2006 novelizováno nařízením Komise (EU) č. 2021/1317 a 
nařízením Komise (EU) č. 2021/1323

• Sníženy maximální limity olova a kadmia s cílem omezit vystavení obyvatelstva 
jejich toxickému a karcinogennímu účinku



Návrh změn opatření EZ / NEZ
změny v NV č. 331/2019 Sb. a NV č. 76/2015 Sb.

❑ Zlepšující netržní plodiny (ZNP)

Sjednocení podmínky pěstování zlepšujících netržních plodin při hospodaření 
na o.p. za situace, kdy má žadatel uzavřen standardní pětiletý závazek a 
zároveň i navazující jednoletý 

Limit min. 20 % ZNP bude počítán souhrnně za závazky uzavřené v rámci 
NV č. 76/2015 Sb. a NV č. 331/2019 Sb. 

❑ Víceleté zlepšující plodiny

Vičenec nově uveden v seznamu víceletých zlepšujících plodin



Skladování a používání hnojiv, 
technologických vod, upravených 

kalů a sedimentů
(požadavky platné po novelizaci právních předpisů v roce 2021)

Lada Kozlovská
Jan Klír

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
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Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

 Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech (pod č. 299/2021 Sb.) 

– účinnost změn od 1. 10. 2021

 mimo 2 novelizační body s odloženou účinností od 1. 1. 2022

◼ § 9 odst. 7 písm. c) – vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího 

produktu (platí pro všechny zemědělské podnikatele),

◼ § 9 odst. 8 – vedení evidence hnojení a evidence výnosů elektronickou formou 

(platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha)

 Novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (č. 312/2021 Sb.)

– účinnost od 1. 10. 2021, další novela pod č. 392/2021 Sb. – účinnost od 1. 11. 2021

 Nová vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech 

vzorků hnojiv, která s účinností od 1. 10. 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 273/1998 Sb.

 Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 

vydaná pod č. 392/2021 Sb. – účinnost od 1. 11. 2021 



Úpravy v terminologii zákona o hnojivech

 Náhrada pojmu „pomocné rostlinné přípravky“ pojmem „rostlinné 

biostimulanty“, dle nařízení (ES) č. 1107/2009, a to i v názvu 

zákona o hnojivech.

 Zrušení legislativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro 

pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty.

 Definice technologických vod: samostatně skladované a používané 

pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat 

nebo jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují 

maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku 

(přesun a rozšíření definice z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; 

nově je umožněno použití i technologických vod vznikajících mimo 

zemědělskou prvovýrobu).



Úpravy v terminologii zákona o hnojivech

 Definice digestátu: organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací 

při výrobě bioplynu (ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. jsou následně 

definovány i složky po mechanické separaci digestátu, včetně 

upřesnění jejich názvů: fugát digestátu, separát digestátu).

 Definice příkrmiště: část hospodářství na zemědělské půdě pod 

širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, 

zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na 

plochu než při pastvě.



Obecné rozdělení hnojivých látek

Minerální hnojiva Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy ve formě 

minerálních látek získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním či 

chemickým postupem. Úředně je mezi minerální hnojiva zařazena i 

močovina (dusík v organické formě).

NPK, LAD, LAV, 

síran amonný, 

močovina, amofos, 

DS, DAM 

Organická hnojiva Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v organické 

formě. 

Komposty, 

digestáty

Organominerální

hnojiva

Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v minerální a 

organické formě. 

Melasové výpalky 

obohacené

Statková hnojiva Vedlejší produkt vznikající při chovu hospodářských zvířat nebo 

rostlinný zbytek nesklizený při pěstování kulturních plodin 

(zpravidla sláma nebo rostliny na zelené hnojení), není-li dále 

upravován; za úpravu se přitom nepovažují přirozené procesy 

přeměn při skladování, mechanická separace kejdy a přidávání 

látek snižujících ztráty živin nebo zlepšujících účinnost živin. 

Hnůj, kejda, 

močůvka, sláma 

Další hnojivé látky Látky, které obsahují určité množství deklarovaných živin a za 

stanovených podmínek je lze použít na zemědělskou půdu

Upravené kaly, 

sedimenty



Skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů nebo substrátů

Základní povinnosti dle zákona o hnojivech

1. Uskladnit odděleně. Neplatí pro statková hnojiva 

a organická hnojiva 

vyrobená zemědělským 

podnikatelem pro vlastní 

potřebu (kompost, digestát, 

…) 

2. Označit čitelným způsobem. 

3. Zajistit, že nedojde k mísení 

s jinými látkami.

4. Vést dokladovou evidenci 

o příjmu, výdeji a skladovaném 

množství. 

Platí pro všechna hnojiva 

(včetně statkových), 

pomocné půdní látky,

rostlinné biostimulanty a 

substráty



Skladování minerálních hnojiv

Tuhá minerální hnojiva
 Na volných zpevněných plochách lze skladovat jen balená hnojiva, a to 

maximálně 1 měsíc, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před 
povětrnostními vlivy.

 Ve skladech lze skladovat volně ložená i balená hnojiva:

 Volně ložená hnojiva se skladují 
◼ v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe 

vzdálených minimálně 1 m, 

◼ v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat 
nejvýše po horní hranu přepážky, nebo 

◼ v zásobnících. 

 Balená hnojiva se skladují: 
◼ pouze v obalech k tomu určených, 

◼ do hmotnosti 50 kg v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m; při 
uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 
vrstvách, 

◼ nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě 
nebo maximálně ve 2 vrstvách (nebo dle výrobce i jinak). 



Skladování minerálních hnojiv

 Balená minerální jednosložková hnojiva typu dusičnanu 

amonného (celkový obsah obou forem dusíku – nitrátové a amonné formy nad 28 %) 

se skladují na základě speciálních podmínek.

Kapalná minerální hnojiva 

 Skladování na volných zpevněných plochách v max. objemu jednoho balení      

1 000 litrů před použitím, maximálně 1 měsíce, pokud jsou chráněna před 

povětrnostními vlivy. 

 Skladování v nádržích označených názvem skladovaného hnojiva; nádrž musí být 

umístěná v záchytné vaně, která má větší objem než nádrž, musí mít vybudovaný 

kontrolní systém zjištění úniku hnojiva. U těchto nádrží nemusí být prováděny 

zkoušky těsnosti.

Na zemědělské půdě lze uložit 

 Vápenaté hnojivo „cukrovarská šáma“ (max. 24 měsíců).

 Hnojiva na bázi mletých vápenců (max. 2 měsíce).



Skladování organických 

a organominerálních hnojiv a technologických vod

Kapalná organická a organominerální hnojiva  a technologické vody

 Skladování v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných 

nádržích nebo v zemních jímkách; musí být zamezeno přítoku povrchových nebo 

srážkových vod; kontrolní systém. 

 Jímky a nádrže odpovídají kapacitně nejméně čtyřměsíční předpokládané 

produkci digestátu nebo fugátu digestátu. U provozů bioplynových stanic, které 

jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi 

stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech 

použity nízkoemisní systémy.

Balená tuhá organická a organominerální hnojiva 

 Na volných zpevněných plochách lze skladovat jen balená hnojiva, a to 

maximálně 1 měsíc, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před 

povětrnostními vlivy.

 Ve skladech za stejných podmínek jako hnojiva minerální.



Skladování organických 

a organominerálních hnojiv

Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva

 Skladují se ve stavbách zabezpečených stejným způsobem jako stavby 

pro skladování tuhých statkových hnojiv, nebo ve skladech jako volně 

ložená minerální hnojiva.

 Tuhé organické hnojivo kompost a separát digestátu mohou být 

uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců na místech 

vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle 

vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit 

opakovaně nejdříve po 3 letech (toto platí obecně – mimo ZOD).

 V ZOD mohou být uložena tato hnojiva na zemědělské půdě 

nejdéle 12 měsíců na místech vhodných k jejich uložení 

schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném 

místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 4 letech. 



Skladování statkových hnojiv 

Obecně: vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném 

množství

Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by měl mít:

 přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze 

dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů -

komerční evidenční softwary, aplikace EPH v Portálu farmáře), 

 doklady o nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.), 

 přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování statkových 

hnojiv na organická hnojiva (digestát z bioplynové stanice, kompost),

 záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním 

plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv, 

 dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i 

na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek),

 evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení). 



Produkce statkových hnojiv

 Vyhláška č. 377/2013 Sb. umožňuje preferovat vlastní údaje před „normativy“. 

Vlastní údaje o produkci musí být získány prokazatelným způsobem, zejména 

vážením nebo měřením objemu nebo výpočtem podle druhu a kategorie zvířat, 

jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, 

popřípadě k produkci odpadních vod.

 Pokud nejsou k dispozici vlastní údaje o produkci statkových hnojiv, použijí se 

průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. 

 Optimálně 1x za měsíc.

 Použití evidenčních systémů – např. EPH v Portálu farmáře, další komerční programy.



Příklad skladové karty polního složiště 

Skladová karta - uložení hnoje na zemědělské půdě

Zemědělský 

závod
Jan Kučera Polní složiště U křížku Měrná 

jednotka

tuny (v přepočtu z 

chlévské mrvy na hnůj)
Období 2018 - 2019 DPB 8501/3

Datum 

(měsíc, rok)
Druh hnojiva Příjem Výdej Zásoba Poznámka

VI. 2018 hnůj skotu 300 300

VI. 2018 hnůj prasat 25 32520.06. oborání složiště

VII. 2018 hnůj skotu 300 625

VII. 2018 hnůj prasat 25 650

VIII. 2018 hnůj skotu 300 950

VIII. 2018 hnůj prasat 25 975

VIII. 2018 hnůj směs 850 125hnojení pod řepky

IX. 2018 hnůj skotu 300 425



Skladování tekutých statkových hnojiv

 Zabránit úniku do okolí a vod, včetně zabezpečení systému zjištění úniku. Zkoušky 

těsnosti (§ 39 zákona o vodách).

 Skladují se v nepropustných nádržích, v zemních jímkách nebo v podroštových 

prostorech ve stájích se zamezením přítoku povrchových nebo srážkových vod. 

 U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou 

projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o 

ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity skladech nízkoemisní systémy.

 Kapacitu skladu lze snížit až na dvouměsíční produkci, pokud jsou statková hnojiva 

uváděna do oběhu, jsou z nich vyráběna organická hnojiva (např. při výrobě 

bioplynu), nebo jsou likvidována jako odpad. 

Skladovací 

kapacita

Produkce kejdy 

(měsíce)

Produkce močůvky 

(měsíce)

Produkce 

hnojůvky (měsíce)

Mimo ZOD 4 3 3

ZOD 6 6 5



Skladování tuhých statkových hnojiv

Na zpevněném hnojišti:

 Kapacita skladu musí obecně odpovídat 6ti měsíční produkci. 

 U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou 

projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně 

ovzduší, musí být ve skladech použity skladech nízkoemisní systémy.

 Nemusí být, pokud lze uložit na zemědělskou půdu. 

 Dno skladu – podélný sklon směrem k hnojůvkové jímce. 

 Sklon dna manipulačních ploch směr do sběrných žlábků nebo kanálků a do jímky.

Technický stav všech skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní 

požadavky z hlediska ochrany vod, podle § 39, odst. 4, písm. b) a c) 

vodního zákona (= udržování skladů v dobrém technickém stavu, 

nepropustná úprava, vlastní kontrola min. 1x za 6 měsíců). 



Uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské 

půdě

Obecně: pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a na místech 

schválených v havarijním plánu

Mimo ZOD: max. 24 měsíců, opakování nejdříve po 3 letech každoročního 

pěstování plodin

V ZOD: max. 12 měsíců (při meziskladování – max. 9 měsíců), opakování 

nejdříve po 4 letech každoročního pěstování plodin

 hnůj skotu, prasat, drůbeže může být uložen na zemědělské půdě až po 

tříměsíčním skladování na hnojišti

 meziskladování se nevyžaduje pro:

◼ hnůj z hluboké podestýlky, který se shromažďoval ve stáji 

nejméně 3 týdny

◼ hnůj skotu ze stelivových provozů bez produkce močůvky, 

při průměrné denní spotřebě steliva nad 6 kg/DJ (nebo jeho 

následném doplnění) 

◼ statková hnojiva od jiných druhů zvířat (koně, ovce, kozy)



Výběr míst vhodných k uložení statkových hnojiv,

kompost a separát digestátu na zemědělské půdě v ZOD

 dostatečná vzdálenost od útvarů povrchových vod 

(min. 50 m, min. 100 m při sklonitosti pozemku nad 5°)

 mimo půdy meliorované, erozně ohrožené, písčité, 

s velmi propustným podložím nebo zamokřené (mapa v LPIS)

 řádné ošetřování skládky (netýká se kompostu): 

◼ zabránění přítoku povrchové vody a odtoku hnojůvky 

(záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.)

◼ péče o celkový vzhled skládky statkových hnojiv 

(minimální výše 1,7 m, max. šířka 20 m, orientace delší stranou 

po spádnici) 



Místa nevhodná pro uložení hnoje, separátu digestátu a 

kompostu v LPIS



Provozování příkrmiště

Definice příkrmiště dle zákona o hnojivech: část hospodářství na 

zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další 

chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním 

hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.

 Příkrmiště je možné provozovat, pokud je 

 vzdáleno nejméně 50 m od útvaru povrchových vod nebo na zemědělských 

pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů nejméně 100 m od útvaru 

povrchových vod a 

 nejméně jednou ročně v období od 1. února do 30. dubna provedeno 

odstranění výkalů, steliva a zbytků krmiv.

Vzhledem k tomu, že při provozu příkrmiště vznikají tzv. závadné látky, 

a jedná se tak o potenciální zdroj znečištění vod, měla by být místa 

příkrmišť schválená v havarijním plánu (dle § 39 vodního zákona).



 Objemná krmiva určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat, tedy 

siláž nebo senáž lze skladovat volně ložená na zemědělské půdě 

jednorázově po dobu max. 8 měsíců (celková hmotnost do 200 t, sklizeno 

nejvýše z 10 ha), a to jen za stanovených podmínek: 

 vzdálenost min. 50 m od zvláště chráněných území (NP, CHKO, rezervace, 

přírodní památky, …)

 vzdálenost min. 50 m od útvarů povrchových vod a od ochranných pásem vodních 

zdrojů (OPVZ)

 pozemek – sklon do 5°, bez meliorace, bez zamokřených, propustných a lehkých 

písčitých půd

 zabezpečit, aby nedocházelo k ohrožení jakosti vod, poškození půd ani krmiv 

zeminou

 sušina materiálu větší než 33 %

 úložiště zakrýt tak, aby do něj nemohla vtékat srážková ani povrchová voda

 zabránit úniku výluhů mimo úložiště 

 opakování na stejném místě uložit krmiva nejdříve po 4 letech od vyskladnění

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o krmivech (novela s účinností od 11. 2. 2020)



 Uvést půdu do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování. 

 Zahájení skladování oznámit orgánu ochrany ZPF, místo a dobu 

vodoprávnímu úřadu.

 Skladová karta úložiště – datum založení, sušina a množství naskladněného 

materiálu, termín vyskladnění.                                                                                               

 Při opakovaném uložení objemných krmiv nebo při jejich skladování na 

zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být splněno navíc:

 „místo vhodné k uložení objemných krmiv“ musí být schváleno v havarijním plánu,

 max. doba uložení 12 měsíců, od data založení.

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o krmivech (novela s účinností od 11. 2. 2020)



Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů, substrátů – obecné požadavky

 Rovnoměrné hnojení – neplatí v případě diferencovaného hnojení a 

vynechávání ochranných pásů (§ 9 zákona o hnojivech)

 Zamezení poškození půdy – vnosu rizikových prvků
limity stanovené ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 

omezení dávek hnojiv, z důvodů „předběžné opatrnosti“ stanoví § 7 odst. 8 vyhlášky 

č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobů používání hnojiv:

 maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % 

je 20 tun sušiny/ha v průběhu 3 let 

 maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nejvýše 

13 % je 10 tun sušiny/ha v průběhu 3 let

Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ



Omezení přísunu hnojiv (§ 7 odst. 8 vyhl. č. 377/2013 Sb.)

– příklad přepočtu na množství hnojiva 

Přepočet na hnojiva (při normativní sušině)

Hnojivo normativní 

obsah sušiny (%)

maximální přívod, celkem 

za 3 roky (t/ha)

tekutá statková a kapalná organická hnojiva (obsah sušiny nejvýše 13 %) 

– max. dávka 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let

kejda skotu 7,3 137

kejda prasat 5,3 189

digestát z BPS 5,8 172

tuhá statková a organická hnojiva (obsah sušiny nad 13 %) 

– max. dávka 20 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let

hnůj skotu 22,0 91



Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů, substrátů – obecné požadavky 

 zákaz používání (§ 9 zákona o hnojivech), pokud je půda:

 zaplavená, přesycená vodou,

 pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo

 promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den 

nerozmrzá

 ve zranitelných oblastech (ZOD), AEKO, EZ přísnější požadavky:

 zaplavená, přesycená vodou,

 pokrytá sněhem, nebo promrzlá

Nevztahuje se na skliditelné rostlinné zbytky ani přívod dusíku 

hospodářskými zvířaty.

Povinný požadavek na hospodaření 1/7

Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ



Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů, substrátů – obecné požadavky

Zapravení hnojiv do půdy

 Tekutá statková, kapalná organická hnojiva a  technologické vody 

aplikované na povrch orné půdy zapracovat do půdy do 24 hodin 

(v případě hnojiv pocházejících ze zařízení podle zákona o 

integrované prevenci nejpozději do 12 hodin), s výjimkou

 řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a

 hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období 

nejméně 1 měsíc před sklizní. 

 Tuhá statková a tuhá organická hnojiva aplikovaná na povrch orné 

půdy zapracovat do půdy do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či 

hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.

POZOR: V ZOD na pozemcích s ornou půdou bez porostu se sklonitostí nad 

10 stupňů je podmínka zpřísněna na 24 hodin od aplikace!



Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů, substrátů – obecné požadavky

 Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní 

přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím 

označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy 

nebo aplikována v roztoku (účinnost požadavku od 1. 7. 2022)

 Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být 

používána 

 na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce 

v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin 

slámovým mulčem, a

 v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků 

s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.

 Před leteckou aplikací kapalných hnojiv, pomocných půdních látek, 

rostlinných biostimulantů nebo substrátů – povinnost zaslat na ÚKZÚZ 

hlášení, nejpozději 14 dnů před aplikací.



Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných 

biostimulantů, substrátů – obecné požadavky

V zákoně o hnojivech je nově uvedeno (§ 9 odst. 1), že pro určování 

potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami.

Při stanovení potřeby hnojení (§ 7 odst. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb.) se vychází:

 z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, a to 

podle hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny 

provedeným v minulosti nebo údajů o odběru živin plodinami uvedených v 

příloze č. 6, 

 z množství přístupných živin v půdě (AZZP §10 zákona) a stanovištních 

podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),

 z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) 

a množství půdní organické hmoty (humusu) a

 z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, 

zpracování půdy, závlaha).



Vedení evidence hnojení a výnosů

Povinnosti dle zákona o hnojivech

 Povinnost vést evidenci o

 hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a 

substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích (tato povinnost 

se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, 

s výjimkou slámy) 

 upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a 

 výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, s výjimkou trvalých travních 

porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

(účinnost od 1. 1. 2022)

 Povinnost vést evidencí elektronickou formou pro zemědělské 

podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha 

(účinnost od 1. 1. 2022).

 Uchování evidencí nejméně 7 let (předložit na vyžádání při kontrole). 

 Záznam o použití hnojiva do 1 měsíce od ukončení jeho použití.



Vedení evidence hnojení a výnosů

Základní požadavky na vedení evidencí stanoví vyhláška č. 377/2013 Sb.: 

 Obsah evidence – stanoveno v příloze vyhlášky (neúplný výčet - identifikační údaje, název plodiny, 

druh, odrůda, užitkový směr, datum výsevu nebo sadby, datum sklizně, plocha pěstované plodiny, průměrný výnos 

plodiny, druh hlavního produktu, datum použití hnojiva nebo datum zahájení pastvy, datum zapravení hnojiva nebo datum 

ukončení pastvy, přepočet na živiny).

 Obsah živin ve statkových a organických hnojivech – výsledky rozborů obsahu živin 

nebo normativy podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. (novela upravuje některé hodnoty).

 Povinnost evidence se nevztahuje na vedlejší produkty při pěstování kulturních 

rostlin, s výjimkou slámy (bez uvedení množství hmoty a živin). Doporučuje se ale evidovat 

zapravení všech rostlinných zbytků a meziplodin – kontrola dotačních podmínek. 

 Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty se do evidence 

zaznamenávají bez uvedení množství živin.

 Vedení evidence – buď v písemné nebo v elektronické podobě (rok 2021 a od 

roku 2022 podnikatelé do 20 ha). 

 Zemědělští podnikatelé, kteří jsou povinni vést evidenci v elektronické podobě (nad 

20 ha), ji předají (prvně v lednu 2023) prostřednictvím elektronické aplikace 

přístupné na internetových stránkách MZe. 



Technologické vody – úpravy povinností 

po změně předpisů

 Přenesení definice technologických vod z vyhlášky č. 377/2013 
Sb. do zákona o hnojivech.

 Doplnění možnosti používat i jiné samostatně skladované 
technologické vody (= pomocné půdní látky), než ze zemědělské 
prvovýroby – např. vznikající při jednoduchém zpracování 
rostlinných produktů, ale s přidáním pouze vody a při uvedení do 
oběhu na „ohlášení“, jako typové pomocné půdní látky, typ „20.1“ 
(max. 1,5 % sušiny, max. 0,1 % N).

 Zavedení povinnosti zapravení technologických vod po aplikaci na 
ornou půdu bez porostu nejpozději do 24 hodin, do porostu je 
možná řádková aplikace hadicovými aplikátory nebo plošná  
aplikace do travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů,
v období nejméně 1 měsíc před sklizní. 

 Zákaz použití na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a 
ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně.



Technologické vody ze zemědělské prvovýroby

Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě při chovu hospodářských 
zvířat nebo při jednoduchém zpracování rostlinných produktů a jsou využívány 
pro vlastní potřebu, jako pomocné půdní látky. 

Příklad technologických vod:

 vody ze sanitace a očisty dojírny, mléčnice, čekárny, přeháněcích chodeb 
nebo stájových prostor po vyskladnění zvířat, 

 vody z praní brambor nebo mytí zeleniny,

 voda v jímce u silážního žlabu - siláž zaplachtovaná + vysoká sušina,

 voda v jímce u prázdného hnojiště nebo silážního žlabu.

➢ Samostatné jímání a skladování = technologická voda

➢ Společné jímání a skladování s kejdou, hnojůvkou nebo močůvkou = 
tekuté statkové hnojivo



Technologické vody ze zemědělské prvovýroby

Zařazení

 Pomocné půdní látky bez účinného množství živin, které půdu biologicky, chemicky 

nebo fyzikálně ovlivňují, zlepšuje její stav nebo zvyšují účinnost hnojiv.

 Obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku – musí být dokladováno 

rozborem (minimálně jednou ročně, vždy po jednorázové produkci při čištění stájí, před 

aplikací apod.).

Skladování

 Pro technologické vody nejsou stanoveny požadavky na skladovací kapacity. 

 Povinnosti při samostatném skladování:

 uskladnit technologické vody odděleně, 

 označit sklady technologických vod čitelným způsobem,

 zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami,

 evidovat skladování technologických vod, zejména vést dokladovou evidenci o 

příjmu (= denní či měsíční produkce, přítok do nádrže), výdeji a skladovaném 

množství. 



Technologické vody ze zemědělské prvovýroby

Evidence o použití technologických vod na zemědělské půdě

V evidenci hnojení, jako pomocná půdní látka, bez uvedení množství živin (uvádí 

se pouze název a dávka – nejlépe v t/ha.

Produkce technologických vod

 Lze stanovit vlastním zjišťováním např. na základě různých norem, údajů 

výrobců zařízení dojíren, sledování odběru vody v dojírně (vodoměr), stavu 

naplnění nádrží, počtu vyvezených cisteren apod. 

 Pokud nejsou k dispozici vlastní údaje, získané prokazatelným způsobem, lze 

použít „normativní“ údaje o produkci technologických vod uvedené ve 

vyhlášce č. 377/2013 Sb. (např. průměrná roční produkce technologických 

vod z dojírny, mléčnice a přilehlých prostor je vyhláškou stanovena na 5,6 t/DJ, 

tedy průměrná denní produkce je 20 litrů na dojenou krávu). 



Upravené kaly

Právní předpisy

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, s účinností od 1. 1. 2021 (§ 67–69)

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 

Kal = odpad (skupina 06):   

 kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody 

z domácností, potravinářského průmyslu a zemědělství,  kal ze septiků a jiných podobných 

zařízení. 

Upravený kal 

 kal, který byl podroben

 biologické úpravě, 

 chemické úpravě,

 tepelné úpravě nebo

 jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních 
organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací,

 nebo přímo splňuje mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou

a pro který byl zpracován program použití kalů (dále jen „Program“).



Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě

 Osoba, která provedla úpravu kalu, před předáním upraveného kalu 

k využití na zemědělské půdě, je povinna vypracovat Program a 

předložit jej ke schválení ÚKZÚZ.

 Osoba, která provedla úpravu kalu, je povinna předat upravený kal 

osobě, která je v Programu uvedena a bude tento upravený kal 

používat – zemědělský závod. 

 Případně může být upravený kal předán do zařízení ke skladování 

kalů.

 Požadavky na skladování a nebo dočasné uložení upraveného kalu 

jsou stanovené v prováděcí vyhlášce.



Program použití upravených kalů

Náležitosti Programu jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce 
č. 273/2021 Sb.

Program použití upravených kalů

 technologie úpravy kalu a celkové množství kalů, na které se 
vztahuje program

 hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů

 zařazení kalu do osevního postupu

 pozemky určené k použití kalu a jejich vyhodnocení z hlediska 
rizikových prvků

 popis uložení nebo skladování kalu

 návrh monitoringu a plán odběru vzorků kalu a půdy

 opatření na ochranu zdraví při práci s kaly. 

Evidenční listy kalu – vyhodnocení kalů z hlediska obsahu živin, 
rizikových prvků a rizikových látek a mikrobiologických ukazatelů.



Použití upravených kalů na zemědělské půdě

Upravený kal smí na zemědělské půdě použít pouze právnická nebo podnikající 

fyzická osoba, která tuto půdu užívá.

Použití upravených kalů je dle zákona o odpadech zakázáno

 Na zemědělské půdě v CHKO, OPVZ, OPLZ a na zamokřených a zaplavovaných 

půdách. 

 Na travních porostech v průběhu vegetačního období až do poslední seče. 

V intenzivních ovocných výsadbách.

 Na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a 

v roce předcházejícím.

 V průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s 

využitím chrástu na krmení.

 Pokud obsah vybraných rizikových látek překračuje jednu z hodnot stanovených v 

prováděcí vyhlášce 

 Na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce pod pH 5,6.

 Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty podle 

zákona o ochraně ZPF (dle vyhlášky č. 153/2016 Sb.).

 Jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou.



Použití upravených kalů na zemědělské půdě –

podkladová vrstva v LPIS

 Vhodnost DPB pro aplikaci upravených kalů – kritérium pH ≥ 5,6 a přístupný fosfor 

≤ 100 mg/kg. Na DPB označené žlutou barvou je možno potencionálně kaly 

vyvážet. Šedě barva naopak znázorňuje DPB , které uvedenou podmínku nesplňují 

a vývoz kalů na ně uplatnit nelze. Aplikace podléhá schválení ze strany ÚKZÚZ a 

může být zamítnuta z jiných důvodů, než je obsah fosforu nebo pH.



Soustřeďování upravených kalů

Podmínky pro soustřeďování upravených kalů

 Upravený kal se sušinou 4–17 %: speciální nádoby, kontejnery, jímky, 
nádrže

 Upravený kal s min. sušinou 18 %

◼ vodohospodářsky zabezpečená plocha

◼ odděleně, označené

◼ max. výška 3 m

◼ hromady od sebe vzdálené 1 m

◼ umístění schváleno v havarijním plánu

◼ zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob

◼ min. vzdálenost od bytové zástavby 300 m

Použití nebo umístění upraveného kalů na zemědělskou půdu 

◼ do 8 měsíců od jejich výstupu z technologie úpravy

◼ pokud je tato lhůta překročena – nové rozbory na mikrobiologická 
kritéria



Upravené kaly – umístění na zemědělské půdě

Umístění kalu na DPB před aplikací lze max. 30 dní

Podmínky umístění na DPB:

◼ min. sušina kalu 18 %

◼ umístění v souladu s Programem použití kalů

◼ umístění na místech vhodných dle NV č. 262/2012 Sb.

◼ svažitost pozemku do 5°

◼ min. vzdálenost 50 m od povrchových vod

◼ min. vzdálenost 100 m od zdrojů pitné vody

◼ min. vzdálenost 300 m od bytové zástavby

◼ označení hromady

◼ místa uložení zpracována do Havarijního plánu



Upravené kaly – používání na zemědělské půdě

 Upravené kaly musí být do 48 hodin od rozprostření na pozemku 
zapraveny do půdy.

 Nesmí se použít více než 5 t sušiny/hektar z. p., toto množství může 
být zvýšeno až na 10 t/ha, pokud použité kaly obsahují méně než 
polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a 
prvků.

 Dávka kalu je na pozemek aplikována v jedné agrotechnické 
operaci a v jednom souvislém časovém období za příznivých 
fyzikálních a vlhkostních podmínek.

 po dobu 3 let následujících po použití upravených kalů nesmí být na 
dotčených pozemcích použity žádné další kaly (platí pro celý DPB!).

 Minimální obsah sušiny kalu pro přímé použití musí být 4 %.

 Dávka N dodaného v upravených kalech nepřekročí limit stanovený 
pro plodinu podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb.



Upravené kaly – další povinnosti
(zákon o hnojivech, vyhláška č. 377/2013 Sb.)

 Zemědělci jsou povinni vést evidenci o upravených kalech použitých 

na zemědělské půdě (evidence hnojení), a to v přepočtu na 

100% sušinu použitého kalu. 

 Zemědělci, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, jsou 

povinni zaslat ÚKZÚZ hlášení nejpozději 14 dnů před jejich 

použitím. 



Používání sedimentů na zemědělské půdě

Lze použít na 

 orné půdě nebo 

 TTP při obnově (1x za 5let)

Souhlas s použitím sedimentu na ZPF 
(dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb.) – odbor ŽP na ORP

 limity rizikových prvků a látek v sedimentu (protokol o výsledcích 

analýz vzorků sedimentu odebraných před a po jeho vytěžení a průvodní list odběru 

vzorků sedimentu)

 limity indikátorových mikroorganismů (pouze pokud si vyžádá ŽP)

 limity rizikových prvků a látek v půdě (protokol o výsledcích analýz 

vzorků půd a průvodní list odběru vzorků půdy – neprovádí se, pokud nejsou 

nepřekročeny obsahy rizikových prvků a látek v sedimentu)



Používání sedimentů na zemědělské půdě

Souhlas s použitím sedimentu na ZPF 

(dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb.) – odbor ŽP na ORP

 identifikace DPB

 souhlas vlastníka/uživatele pozemku

 údaje o původu sedimentu

 údaje o umístění mezideponie

 předpokládané datum použití sedimentu

Souhlas s použitím sedimentu na ZPF musí být uchováván 

zemědělcem pro potřeby odborného dozoru (ÚKZÚZ) po dobu 

7 let od použití sedimentů.



Používání sedimentů na zemědělské půdě

Hlavní podmínky pro používání sedimentů na zemědělské 

půdě (vyhláška č. 257/2009 Sb.):

 Dodržení koncentrací rizikových prvků (látek) 

v sedimentech a v půdě. 

 Maximální dávka sedimentu 300–750 t sušiny na 1 ha 

(podle textury půdy a sedimentu) při výšce vrstvy použitého 

sedimentu do 10 cm.

 Zapravení do půdy do 10 dnů od jejich rozprostření. 

 Časový odstup od posledního použití sedimentu – nad 10 let.  

 Časový odstup od posledního použití upraveného kalu –

nad 1 rok.



Používání sedimentů na zemědělské půdě

 Oznámení o použití sedimentu na OŽP ORP – 14 dní 

před použitím.

 Oznámení o použití sedimentu na ÚKZÚZ 14 dní před 

použitím.

 Evidence o použití sedimentu – evidenční list (kontroluje 

ÚKZÚZ).



Produkce statkových hnojiv, bilance živin a 
organické hmoty, plány hnojení, … 

tel. 603 520 684, 

klir@vurv.cz (nefunkční, e-maily ve frontě), klir.jan@seznam.cz (provizorně) 

www.vurv.cz, www.nitrat.cz

Jan Klír

13. 1. 2022 (on-line)

(webinář „Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky“, 

pořádá ZS ČR, v rámci Programu rozvoje venkova, operace 1.1.1 „Vzdělávací akce“)



www.vurv.cz



Nové metodiky – zveřejněné



zveřejněno                       připraveno ke zveřejnění



Program pro výpočet bilance dusíku

Bilance dusíku a dalších živin (VÚRV, v.v.i., 2021)

Jednoduchý program (MS Excel) hodnotí bilanci dusíku 

(a současně i fosforu a draslíku, včetně možného rizika 

snížení zásob živin v půdě při jejich bilančním deficitu).  

Odkazy:

www.vurv.cz (Poradenství – Software)

www.nitrat.cz

Výsledek výpočtu je uveden v závěrečném protokolu 

(k tisku nebo zkopírování). Současně je generován i výstup 

o spotřebě hnojiv pro vyplňování výkazu ČSÚ Zem 6-01. 



Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 

používání hnojiv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-377

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-377


Výpočet produkce statkových hnojiv

Příloha č. 1, tabulka C (přepočet z kusů na DJ)

Příloha č. 1, tabulka A (spotřeba steliva a produkce hnojiv na 1 DJ)
50 krav = 65 DJ 

1 300 t kejdy 

(1,03 t/m3; 1 262 m3)

nebo

754 t hnoje

nebo

735 t hnoje 

(5 kg steliva na den)
4) Při odlišné spotřebě steliva se produkce hnoje úměrně přepočte 

(1 kg steliva na 1 DJ za den = 0,3 t hnoje na 1 DJ za rok)



Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech 
Příloha č. 3, tabulka A

2,4 kg P2O5/t = 1,97 % P v sušině kejdy (2,4 : 5,3 x 0,436 x 10)



Průměrný obsah fosforu v kejdě prasat (% P v sušině) 

Dostál, J., AGROEKO Žamberk, spol. s r.o.



Průměrný obsah fosforu v kejdě prasat (% P v sušině) 

Dostál, J., AGROEKO Žamberk, spol. s r.o.

novela 2021 

vyhl. č. 377/2013 Sb.



Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 

používání hnojiv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-377

§ 6

(3) Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané 

prokazatelným způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem 

produkce statkových hnojiv podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, 

užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k 

produkci technologických vod, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových 

hnojiv podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky A… 

Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro 

přepočet na dobytčí jednotky údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky C. 

§ 9

(2) Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem ne 

starším než 1 rok, údaje z označení hnojiva, případně údaje stanovené v příloze 

č. 3 k této vyhlášce, tabulce A.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-377


Využití údajů z laboratorních analýz hnojiv

Dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv mají vlastní 

hodnoty přednost a platí max. 1 rok. Je třeba dodržet postupy podle nové vyhlášky 

č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv. 

Příklady naměřených hodnot v laboratorních protokolech:

mg N, P, K/kg sušiny nebo % N, P, K ve 100% sušině

Obvykle jsou ale naměřené hodnoty již přepočteny na % N, P2O5, K2O ve hnojivu 

(„čerstvé hmotě“). Pak už stačí tyto přepočtené hodnoty jen vynásobit deseti a máte 

hodnoty v kg/t, které využijete do evidence hnojení i výpočtu bilance. 

Nebo jsou již v protokolu obsahy živin uvedeny přímo v kg/t hnojiva.

POZOR – u upravených kalů se jejich spotřeba i obsah živin uvádí ve 100% sušině. 

Pokud v protokolu přepočet na hnojivo nenajdete, vynásobte naměřené laboratorní 

hodnoty obsahů živin v sušině hodnotou sušiny a upravte jednotky, např.:

74 800 (mg N/kg suš.) x 6,6 (% suš.) / 100 000 = 4,9 kg N/t 

nebo

7,48 (% N v suš.) x 6,6 (% suš.) / 10 = 4,9 kg N/t

Přepočet z prvků na oxidy a naopak: 

P2O5 = P x 2,293; K2O = K x 1,204; MgO = Mg x 1,66; CaO = Ca x 1,40 

P = P2O5 x 0,436; K = K2O x 0,830; Mg = MgO x 0,603; Mg = MgCO3 x 0,288; 

Ca = CaO x 0,715; Ca = CaCO3 x 0,400 



Průměrný přívod živin pastvou

Příloha č. 3, tabulka B (produkce hnojiv od 1 DJ)

průměrné zatížení pastviny 0,5 DJ/ha, na 13 ha TTP,  

= produkce od 6,5 DJ/rok

produkce 91 t výkalů a moči 

(započítá se do statistiky hnojiv ČSÚ Zem 6-01)

produkce 446 kg N 

(neodečítají se ztráty N do ovzduší)

průměrný přívod 34,3 kg N/ha

(tyto vstupy se nezapočítají do bilance N, stejně tak ani odběr živin ve spasené píci)



Průměrný odběr živin plodinami

Příloha č. 6

Obsah dusíku v zrnu potravinářské pšenice

20,4 kg N/t zrna (při vlhkosti 14 %) = 2,37 % N v sušině = 13,5 % N-látek v sušině

skutečně zjištěno 14,5 % N-látek v sušině = 21,9 kg N/t zrna (= 14,5 / 5,70 x 0,86 x 10) 

(koeficient pro přepočet N-látek na obsah N u pšenice je 5,70, 

u ječmene, ovsa, žita, tritikále a kukuřice na zrno se použije koeficient 6,25) 

Potřeba živin na tvorbu výnosu 

24,6 kg N na produkci 1 tuny zrna a příslušného množství slámy (= 20,4 + 0,9 x 4,7)

Potřeba hnojení

Potřeba živin, po korekcích, zejména na půdně klimatické podmínky – lze využít např. 

výnosové hladiny (VH) dle nitrátové směrnice, nově jsou u všech DPB, lze je využít…



Pšenice ozimá, potravinářská
VH 1 VH 2 VH 3

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

do 6,0 170 6,0–8,0 200 nad 8,0 230



Pšenice ozimá, potravinářská
VH 1

25,0 kg N/t

potřeba živin

VH 2

25,0 kg N/t

potřeba živin

VH 3

25,0 kg N/t

potřeba živin

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

do 6,0 170 6,0–8,0 200 nad 8,0 230

8,0 200

na 1,0 t 200/8 = 25,0

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích:

– přívod N z jarní mineralizace u kukuřice, řepy, brambor, slunečnice 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina) 

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina)

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem)

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd.



Pšenice ozimá, potravinářská
VH 1

25,0 kg N/t 

potřeba živin

VH 2

25,0 kg N/t 

potřeba živin

VH 3

25,0 kg N/t 

potřeba živin

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

do 6,0 170 6,0–8,0 200 nad 8,0 230

8,0 200

na 1,0 t 200/8 = 25,0

6,0 150

6,0–8,0 150–200

7,0 175

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích:

– přívod N z jarní mineralizace u kukuřice, řepy, brambor, slunečnice 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina)

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina)

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem)

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd.



Pšenice ozimá, potravinářská
VH 1

25,0 kg N/t 

korekce +20

VH 2

25,0 kg N/t 

korekce 0

VH 3

25,0 kg N/t 

korekce -30

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

do  6,0 170 6,0–8,0 200 nad 8,0 230

6,0 = 6 x 25 + 20

5,0 145

6,0 150

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích:

– přívod N z jarní mineralizace u kukuřice, řepy, brambor, slunečnice 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina)

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina)

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem)

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd.



Pšenice ozimá, potravinářská
VH 1

25,0 kg N/t 

korekce +20

VH 2

25,0 kg N/t

korekce 0

VH 3 (+ 30% )

25,0 kg N/t 

korekce -30

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha

do 6,0 170 6,0– 8,0 200 nad 8,0 230

8,0 x 1,3

10,4 230

8,0 = 8 x 25 - 30

8,0 –10,4 170 - 230

9,0 195

Potřeba hnojení = potřeba živin na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího 

produktu (kg N/t zrna + příslušného množství slámy), po korekcích:

– přívod N z jarní mineralizace u kukuřice, řepy, brambor, slunečnice 

– vliv půdně-klimatických podmínek stanoviště (BPEJ, výnosová hladina)

– vliv předplodiny (zlepšující předplodina, N fixující plodina)

– organické hnojení v dřívějších letech (např. působení hnoje 2. rokem)

– Nmin v půdě, obsah N v rostlinách, vývoj porostu, vývoj počasí atd.



 Započítány jsou toky živin do/ze zemědělství (prostředí).

 Příklad: hrubá bilance OECD (od 2006), bilance EUROSTAT.

 Závazný parametr pro strategii Farm to Fork (bilance N a P).

Typy bilancí: 

hrubá a čistá bilance (OECD/EUROSTAT)

VSTUPY (IN) VÝSTUPY (OUT)

osivo, sadba sklizené hlavní rostlinné produkty

minerální hnojiva sklizené vedlejší produkty (mimo slámy ke stlaní)
exkrece živin hosp. zvířaty
(bez odečtu ztrát živin 
ve stájích a při skladování 
statkových hnojiv)

HRUBÁ BILANCE (GROSS NUTRIENT BUDGET, GNB)
celkové ztráty (ovzduší, voda), 
akumulace či ochuzení (půda)

organická hnojiva DOPOČTENÉ VÝSTUPY (EMISE, EM)

upravené kaly emise N (amoniak, oxidy dusíku)

atmosférická depozice ČISTÁ BILANCE (NET NUTRIENT BUDGET, NNB)

biologická fixace N ztráty do vod; akumulace či ochuzení (půda)



 Započítány jsou pouze zemědělské toky živin do/z půdy.

 Zemědělská bilance N dle nitrátové směrnice, povinná na 

cca 70 % z. p. LPIS (od hospodářského roku 2020/2021).

 Jednoduchý program (www.nitrat.cz) počítá i bilanci P a K.

Typy bilancí: 

zemědělská povrchová bilance

VSTUPY VÝSTUPY 

minerální hnojiva sklizené hlavní rostlinné produkty

statková hnojiva živočišného
původu (po odečtu ztrát živin
ve stájích a při skladování)

sklizené vedlejší rostlinné produkty 
(včetně slámy určené ke stlaní) 

organická hnojiva BILANČNÍ ROZDÍL

upravené kaly ztráty (převážně do vody)

symbiotická fixace dusíku akumulace živin nebo ochuzení (půda)



Průměrná spotřeba minerálních hnojiv v ČR, v porovnání s Německem



Porovnání typů bilancí (ČR, 2006–2020)



Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR (2006–2020)



Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR (2006–2020)



Vývoj zemědělské bilance fosforu v ČR (2006–2020)

Odhad celkové ztráty fosforu z půdy (2001–2020): 48 tis. t P (= 14 kg P.ha-1 z. p.)



Vývoj zemědělské bilance draslíku v ČR (2006–2020)



Vstupy zemědělské bilance N, P, K v ČR (2006–2020)

N P

K



GNB (=IN-OUT): hrubá bilance N (EUROSTAT 2021, kg N/ha)

ČR: 6. místo v EU

(průměr za 2011–2020)



GNB (=IN-OUT): hrubá bilance N (EUROSTAT 2021, kg N/ha)

Referenční období 

2012–2014 pro strategii 

Farm to Fork (snížit úniky 

živin o 50 %, což povede 

ke snížení spotřeby hnojiv 

o 20 % do roku 2030)



 Zpráva Komise Radě a EP o provádění směrnice Rady 

91/676/EHS za období 2016–2019 (zveřejněno 11. 10. 2021)

◼ odkaz: zpráva (v češtině) a názorný prohlížeč

◼ cca 81 % vstupu zemědělského N do vodních systémů a 87 % amoniaku 

ze zemědělských emisí do atmosféry pochází ze živočišné výroby 

◼ největší intenzita chovu (DJ/ha): Nizozemsko (3,8; od r. 2013 stoupá), 

Malta (2,9; od r. 2010 klesá), Belgie (2,8; od r. 2005 stejná) 

◼ státy s vysokým podílem eutrofních vod: ČR, Finsko, Dánsko, 

Lucembursko, Belgie, Německo, Lotyšsko, Polsko

◼ špatná jakost vody na celém území, systematický problém se 

zvládáním úniků živin: Belgie (Flandry), ČR, Dánsko, Finsko, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Španělsko

◼ za účelem dosažení cílů nitrátové směrnice musí okamžitě přijmout 

další kroky: Belgie, ČR, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Španělsko 

Report Evropské komise (NS 2016–2019)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC1000&from=EN
https://water.jrc.ec.europa.eu/portal/apps/opsdashboard/index.html#/cb6034c2a75e4df282f8a62f90c16caa


GNB (=INP-OUT): hrubá bilance N (EUROSTAT 2021, kg N/ha)

Referenční 

období pro 

Report NS 

(2016–2019)



Podzemní vody (Report EK, 2021)



Povrchové vody (Report EK, 2021)



Eutrofizace (Report EK, 2021)



Příklad: bilance dusíku a kvalita vody (Report EK, 2021)

Česká republika (průměr 2016–2019)   

3,5 mil. ha využívané z.p., 0,5 DJ/ha  

bilance hrubá/čistá:   94 / 75 kg N/ha 

Nizozemsko (průměr 2016–2019)  

1,8 mil. ha využívané z.p.,   3,8 DJ/ha  

bilance hrubá/čistá: 191 / 125 kg N/ha 

Podíl monitorovacích bodů dle průměrného obsahu dusičnanů (mg NO3/l) – podzemní vody 

  

Podíl monitorovacích bodů dle průměrného obsahu dusičnanů (mg NO3/l) – povrchové vody 

  

 



Možnosti snížení ztrát N z půdy

Využití dusíku z hnojiv a půdy pro tvorbu výnosů plodin 
 hnojení odpovídající klimatu, stanovišti, výnosům, kvalitě produkce, …

 vhodná hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, …

 termíny hnojení a dělení dávek, způsob aplikace

 agrotechnika

 dostatečné sklady na kejdu a digestát, vhodná aplikační technika

Využití/regulace reziduálního (zbytkového) N po sklizni  
 využití imobilizace dusíku do půdní org. hmoty při rozkladu slámy

 meziplodiny

 ozimé plodiny s vysokým odběrem dusíku (řepka)

Plány hnojení, diagnostické metody, zpětná kontrola   
 výpočet potřeby živin a korekce dle podmínek, bilance živin 

 zjištění obsahu Nmin v půdě na jaře, Nmin  po sklizni a před zimou



PLÁNY HNOJENÍ:
- na úrovni pozemku, stanovení reálného výnosu (nebo průměru z evidence) 
- potřeba dusíku na tvorbu výnosu hlavního a vedlejšího produktu
- využitelný N z organického hnojení (např. 2,5 kg N/t hnoje skotu v 1. roce) 

a posklizňových zbytků N vázajících plodin (např. 50 kg/N ha po víceletých 
porostech jetele nebo vojtěšky, v 1. roce působení)

- potřeba navracení P a K podle čerpání v minulých letech (viz Bilance živin)
- korekce (předplodina, reakce různých plodin na hnojení P a K, výsledky 

AZZP, obsah Nmin  v půdě, vývoj a růst porostu, průběh povětrnosti  apod.) 

BILANCOVÁNÍ ŽIVIN:
- na úrovni pozemku (více let) nebo obchodního závodu (1 hospodářský rok)
- zpětná kontrola správnosti hnojení 
- využitelnost i pro hnojení P a K na úrovni pozemku (viz Plány hnojení)
- VSTUPY = celkové živiny: hnojiva (např. 6,7 kg N/t hnoje skotu), upravené 

kaly, symbiotická fixace dusíku (např. 240 kg N/ha ročně u víceletých 
porostů jetele či vojtěšky, 80 kg N/ha u ostatních porostů, hrachu apod.)

- VÝSTUPY = živiny ve sklizených produktech: hlavní, příp. vedlejší produkt



Hodnocení bilance živin:

 průměrný roční přebytek dusíku v zemědělském závodě by neměl 
být větší než 60 kg N/ha z.p. 

 výše uvedený limit platil v Německu, kde je bilance živin uzákoněna, 
od roku 2018 byl limit snížen na 50 kg N/ha 

 v ČR není zatím bilance živin plošně vyžadována, ale od roku 
2020/2021 je bilance N povinná v ZOD 

 je to vhodný indikátor pro zpětné ověření používaných způsobů 
hospodaření se živinami, zejména hnojení

 bilance fosforu by měla být +/- vyrovnaná (při výnosu 7 t obilí 
nebo 3,5 t řepky se z pole odveze cca 25 kg P/ha)

 bilance draslíku může být i záporná, pokud jsou obsahy K v půdě v 
kategorii „vysoká zásoba“, podle AZZP 

 pozor na dostupnost hořčíku (poměr K : Mg : Ca)



Doporučujeme sledovat i pH půdy a zásoby přístupných živin 
(agrochemické zkoušení zemědělských půd, AZZP):

 při dobré zásobě stačí průběžně nahrazovat odebraný fosfor a 
draslík, dle vypočítaných hodnot

 při vysoké zásobě lze potřebu hnojení snížit a při nízké zásobě 
zvýšit; u draslíku je nutné zohlednit kationtovou výměnnou kapacitu 
(KVK) i nepříznivý vliv jednomocných kationtů na strukturu půdy

 potřebu hnojení draslíkem je třeba korigovat i podle obsahů 
přístupného hořčíku, aby nebyl při vysokých obsazích K v půdě 
blokován příjem hořčíku (kvalita krmiv)



Možné příčiny vysokého bilančního přebytku N:

– nízké výnosy za nepříznivého průběhu počasí (sucho)

– nízké výnosy v delším období, jejichž příčinou mohou být 
nepříznivé půdní podmínky (pH půdy, její struktura, množství a 
kvalita půdní organické hmoty, nízký obsah přístupného fosforu, 
nevhodný poměr kationtů apod.)

– nízká hnojivá účinnost statkových a organických hnojiv (hlavně 
kejda a digestát), aplikovaných v létě a na podzim (vysoké ztráty 
dusíku) 

– využití dusíku z organického hnojení lze zlepšit přesunutím části 
aplikace na jaro (to vyžaduje investice do stavby skladů) nebo 
agrotechnickými opatřeními (hnojení k ozimům, meziplodinám, ke 
slámě; využití inhibitorů nitrifikace; nehnojení po kukuřici apod.)



Navracení odebraných živin v průběhu rotace plodin

25 kg P/ha za rok (7 t obilí, 3,5 t řepky)

35 kg P/ha za rok

15 kg P/ha za rok



Agrochemické zkoušení zemědělských půd
 Jednostranné hnojení dusíkem:

 nižší využití dodaného N, vyšší ztráty

 Vyšší výnosy = rychlejší čerpání fosforu a draslíku z půdy 

 v 10 t pšenice nebo 4,5 t řepky se odveze 33 kg P a   37 kg K

 když se odveze i sláma, už je to u pšenice   40 kg P a 115 kg K

u řepky    45 kg P a 225 kg K 

 Zásoba přístupných živin v orných půdách ČR (ÚKZÚZ, 2016)

1990-92:   108 mg P/kg, nízká   9 %, vyhovující 26 % (= 35 %)

2015-20:     91 mg P/kg, nízká 27 %, vyhovující 28 % (= 55 %)

1990-92 : 279 mg K/kg,  nízká   3 %, vyhovující 18 % (= 21 %)

2015-20:   258 mg K/kg,  nízká   8 %, vyhovující 26 % (= 34 %)

 Nízká zásoba – „dosycovací“ hnojení (odběr + 50 %)

 Vyhovující zásoba – mírné „dosycení“ (odběr + 25 %)

 Dobrá zásoba – „nahrazovací“ hnojení (+/- odběr)

 Optimum je okolo rozhraní kategorií zásobenosti „Vyhovující“ a „Dobrá“



Potřeba N na tvorbu plánovaného výnosu
(odběr N v hlavním a vedlejším produktu)

Vliv stanoviště  
(korekce N: +, -)

Využitelný N z dřívějšího 
organického hnojení (-)

Požadavky na 
kvalitu produkce (+, -)

Potřeba hnojení

Jiná omezení – chráněné 
oblasti, dotace, … (-)

Obsah minerálního dusíku 
(Nmin) v půdě (+, -)

Upřesněné hnojení podle 
skutečných podmínek

Využitelný dusík ze 
symbiotické fixace (-)

Omezení – nitrátová 
směrnice (-)

Rozdělení dávek, výběr 
hnojiv, způsob aplikace

Obsah dusíku
v rostlinách (+, -)

Stav porostu (odnože, 
choroby, aj.) (+, -)

Vývoj počasí, podmínky 
pro mineralizaci v půdě

Postup při stanovení plánu hnojení plodin dusíkem

Vliv předplodiny 
(+, -)

Využití N z pozdní jarní 
mineralizace (-)



Základní orientační údaje
• na 1 ha je cca 3,0–3,5 tis. tun ornice (do hloubky 20–25 cm)

• při 1,5 % Corg to je cca 50 t Corg/ha, tedy asi 100 t organických látek

• z toho je asi 10 %, tj. cca 10 t/ha (≈ 15 krav) živých organizmů (mimo kořenů rostlin) 
= půdní edafon:

• houby (5 t/ha) 

• baktérie (2 t/ha) 

• aktinomycety (2 t/ha) 

• zvířata (1 t/ha)

• hlavní část (cca 90 %) tvoří kořeny rostlin a neživá část půdní organické hmoty

• kořenové výměšky (= exudáty) 

• odumřelé zbytky rostlin (uvolněná povrchová pletiva, kořenové vlášení, opad listů, 
…), živočichů a mikroorganizmů, exkrementy a výměšky živočichů, zbytky po 
organickém hnojení, a to v různém stupni přeměny a smíšení s minerálním podílem 

• humus (stabilní část, doba rozkladu – desetiletí, staletí), tvoří cca 60–80 % POH

Půdní organická hmota (POH)



• ročně se v půdě rozloží cca 4,0–4,5 t organických látek (OL/ha), záleží na 
klimatu i „úhlu pohledu“ (v rámci vnitřního koloběhu v půdě to může být i 2x více) 

• rozložené množství primární organické hmoty je třeba průběžně nahrazovat

• primární organická hmota = labilní součást POH, doba rozkladu  – dny, měsíce, roky; 
ovlivnitelná hospodařením na půdě (pěstované plodiny, hnojení, zpracování půdy); 
měřením obsahu a kvality (Chw, Cbiom, enzymová aktivita, …) zjišťujeme vliv opatření 

• = potrava pro mikroorganizmy, opt. poměr C : N ve směsi organických látek je cca 25 : 1,
neboť 2/3 C „prodýchají“, a tím poměr C : N sníží na 8 : 1 (= poměr v mikroorganizmech)

• zhruba 2,0-2,5 t OL/ha nahradí rostliny kořenovými zbytky a neskliditelnými 
posklizňovými zbytky (strniště, plevy, pluchy, klasová vřetena, prázdné šešule apod.); 
návrat organických látek do půdy působením rostlin se obtížně kvantifikuje, může se 
však jednat o desítky procent z celkového množství rostlinou asimilovaného uhlíku

• i když samotné minerální hnojení zvyšující výnosy navyšuje i přívod organických látek do 
půdy, nestačí to pro plnou náhradu rozložených organických látek v množství ani kvalitě

• zbytek, tedy cca 1,5–2,0 t OL/ha je třeba dodat hnojením – statková hnojiva živočišného 
i rostlinného původu (sláma, zelené hnojení, …), organická hnojiva (digestát), uprav. kaly



Organické hnojení

 V půdě se vlivem mikrobiálních aktivit průběžně (sezónní výkyvy) 

rozkládají organické látky a částečně se zase do půdy doplňují 

působením rostlin (poutání uhlíku rostlinami z ovzduší ve formě CO2

při fotosyntéze, s následnou tvorbou složitějších molekul).

 Do půdy se tak vlivem rostlin dostávají různé organické látky, např.: 

 v době růstu: kořenové výměšky (exudáty), uvolněná povrchová pletiva, 

odumírající kořenové vlášení, opad listů (např. u řepky),

 po sklizni: odumřelé kořeny, neskliditelné rostlinné zbytky (strniště, plevy, 

pluchy, klasová vřetena, prázdné šešule apod.).

 Rostliny tak přirozeným způsobem nahradí cca polovinu v půdě 

rozložených organických látek, zbytek je ale třeba dodat cíleným 

organickým hnojením. 



Organické hnojení

Podle vlivu lze plodiny na orné půdě rozdělit do několika skupin:

 plodiny které způsobem pěstování (zpracování půdy, pozdní zakrytí 

půdy) urychlují rozklad organických látek v půdě a současně vracejí 

málo organických látek v kořenových a neskliditelných nadzemních 

zbytcích – mají silně negativní vliv na bilanci půdní organické hmoty, 

tedy POH (např. okopaniny, jednoleté pícniny, zelenina)

 plodiny s lehce negativním vlivem – sice způsobují mírnější rozklad 

POH, ale ani navracení ve větším množství kořenových a neskliditelných 

nadzemních zbytků tento rozklad plně nekryje (např. obilniny, 

luskoviny, olejniny)

 plodiny se silně pozitivním vlivem – nízká úroveň zpracování půdy, 

velké množství dodaných organických látek do půdy (např. jeteloviny, 

jetelovinotrávy, víceleté travní porosty)



Organické hnojení

Podle zastoupení skupin plodin se stanoví potřeba dodání dalších 

organických látek (OL) do půdy organickým hnojením:

 statková hnojiva živočišného původu (hnůj, kejda, …), 

 statková hnojiva rostlinného původu (sláma, zelené hnojení, …),

 organická hnojiva (kompost, digestát, výpalky, …),

 upravené kaly.

A to v takovém množství a kvalitě, aby se nahradilo, co se rozložilo 

a co nebyla rostlina schopna do půdy dodat. 

Pro hodnocení bilance organické hmoty v půdě lze využít různé 

modely.



Stav půdní organické hmoty v orných půdách ČR 
Hodnoty se vztahují zejména na intenzivně obhospodařované a hnojené půdy

Půdní druh Počet sledovaných 

lokalit

Průměrný obsah org. C

(%)

Uložený C*

(t/ha)

Hlinito-jílovitá 3 1,61 53,7

Jílovito-hlinitá 72 1,35 45,0

Hlinitá 286 1,43 47,7

Písčito-hlinitá 185 1,24 41,3

Hlinito-písčitá 52 1,28 42,7

Obsah organického C v půdě se ve většině

orných půd pohybuje v intervalu 1 % až 2 %

C a přechod mezi těmito hodnotami je

plynulý. Totéž platí při kategorizaci půd

podle půdního typu, podle půdního druhu i

podle nadmořské výšky.

Obsah půdní organické hmoty (organického

C v půdě) není výrazně specifický pro

jednotlivé půdní kategorie podle půdního

typu ani podle půdního druhu.

Pozn.: zjednodušený přepočet: 1,5 % C = 50 t C/ha 

Šimon T., Madaras M. 2020 (ppt) 



Výsledky sledování organické hmoty v půdách ČR

• Obsah organického C v půdě se ve většině orných půd pohybuje v intervalu 1 % 

až 2 % C a přechod mezi těmito hodnotami je plynulý. Totéž  platí při 

kategorizaci půd podle půdního typu, podle půdního druhu i podle nadmořské 

výšky.

• Obsah půdní organické hmoty (organického C v půdě) není výrazně specifický 

pro jednotlivé půdní kategorie podle půdního typu ani podle půdního druhu.

• Organické hnojení a zprostředkovaně také minerální hnojení, zvyšují vstup 

organické hmoty do půdy a posouvají tak bilanci organických látek 

k rovnovážným hodnotám nebo i směrem k akumulaci organických látek v půdě. 

• Změny v obsahu půdní organické hmoty probíhají pozvolna, v řádu několika 

desetiletí (20 až 40 let, podle druhu půdy) a směřují vždy k určité hladině půdní 

organické hmoty, kterou lze považovat za rovnovážnou v daných půdních a 

klimatických podmínkách a při daném způsobu hospodaření.

• Samotné stanovení celkového obsahu organické hmoty v půdě (tj. obsahu 

organického C) nestačí pro posouzení, zda půda v této lokalitě má optimální, 

nízkou nebo vysokou zásobu organické hmoty. K tomu účelu je nutno znát další 

vlastnosti půdy a půdní organické hmoty, které lze souhrnně označit za 

kvalitativní znaky půdní organické hmoty, zkráceně její kvalitu. 

Šimon T., Madaras M. 2020 (ppt) 



Trend vývoje obsahu organického uhlíku v dlouhodobém polním pokusu s organickým 

a minerálním hnojením (Hon B, data dostupná od roku 1970)

Nehnojená kontrola vykazuje soustavný pokles obsahu organického C během celého 

sledovaného období (od org. C=1,24 do 1,17 %). Varianta hnojená minerálním NPK 

má téměř vyrovnaný stav (org. C=1,26 %) a varianta hnojená hnojem (FYM) vykazuje

stálý nárůst obsahu organického C během sledovaného období trvání pokusu (až na 

org. C=1,41 %). Podobně vykazuje varianta hnůj+NPK postupně se zvyšující obsah

organického C, tento nárůst je pomalejší než u samotného hnoje. 
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Šimon T., Madaras M. 2020 (ppt) 



Hon IV  (data dostupná od roku 1990)

Nehnojená kontrola vykazuje mírný nárůst obsahu organického C ve sledovaném období, varianta hnojená

NPK má spíše vyrovnaný stav (org. C=1,32 %). Obsah organického C u varianty hnojené hnojem (FYM) se

mírně zvyšuje podobně jako u varianty hnojené hnojem+NPK (přibližně o 0,1 % org. C během 25 let). Jednotlivé

varianty se zřetelně odlišují, významně vyšší průměrné obsahy organického C jsou pozorovatelné u variant

hnojených hnojem a hnojem s přídavkem NPK.

Hon IV, kde je použit klasický devítihonný osevní postup je z hlediska udržení dobré úrovně POH

vzhledem k pestré skladbě plodin a zařazení pícnin dlouhodobě udržitelný na rozdíl od honu B, kde bez

použití organického hnojení hladina POH soustavně klesá, což snižuje kvalitu půdy a její úrodnost.

Klasický osevní postup (45 % obiloviny, 33 % okopaniny, 22 % pícniny)
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Současnost

• VÚRV, v.v.i. se zabývá výzkumem a sledováním POH v dlouhodobých polních 

pokusech a vlivy systémů hospodaření a hnojení na kvantitu a kvalitu POH v 

různých půdních a klimatických podmínkách zemědělské praxe. 

• Pro rozbory půdních vzorků byla vyvinuta řada laboratorních metod, v současnosti 

jsou především sledovány kvantitativní parametry POH (celkový obsah organického 

C a N) a kvalitativní parametry POH sledující labilní, lehce rozložitelné složky POH 

(horkou vodou extrahovatelný uhlík, C biomasy) a též enzymové aktivity půdy. 

• Pro hodnocení kvalitativních parametrů půdy je též používána IČ spektroskopie, 

která je schopna v půdních vzorcích charakterizovat organické funkční skupiny, ze 

kterých je POH složena a které charakterizují kvalitu POH a určují současný stav 

POH v konkrétních půdách.

• K dispozici jsou časové řady výsledků, ze kterých lze vyvozovat trendy vývoje POH 

ve sledovaných podmínkách a provádět bilanční výpočty. 

• Výsledky dlouhodobých polních pokusů poskytují základní znalosti pro vývoj 

zemědělských postupů v různých půdních a klimatických podmínkách, vhodnost 

kultivovaných plodin, střídání plodin a organické a minerální hnojení.

• Dlouhodobé  polní   pokusy   jsou  také  cennými  experimentálními  objekty  pro 

výzkum v oblasti životního prostředí.
Šimon T., Madaras M. 2020 (ppt) 



Organické hnojení – modely

Původní model (VÚRV) na straně hnojiv sčítal vstupy OL bez rozlišení 

kvality, ale pro vyhodnocení výsledné bilance používal dvě kritéria: 

 při používání převážně kvalitního organického hnojení (hnůj, kompost, 

…) stačí bilance vyrovnaná, tedy cca +/- 0,0 t OL/ha o.p.,

 pokud převažuje používání kejdy, drůbežího trusu, slámy, zeleného 

hnojení apod., měla by být bilance alespoň + 0,5 t OL/ha o.p.,

 to však stačí pouze pro „udržovací hnojení“,

 ale pro „zlepšující“ hnojení je třeba bilanční přebytek ještě zvýšit.

Německý model už rovnou hodnotí i kvalitu vstupujících organických 

látek a kritérium tedy stačí jen jedno, tedy cca +/- 0,00 t Ch/ha o.p.

Pro zjednodušený postup hodnocení v ČR byl v roce 2021 použit vedle 

kvantity i parametr kvality dodávaných OL, a to formou přepočtových 

koeficientů pro vzájemnou náhradu různých hnojiv a postupů.



Organické hnojení

Aplikace 30–40 t hnoje jednou za 3–4 roky by měla zajistit stabilizaci 

obsahu půdní organické hmoty (vyhnojení  1/4 – 1/3 orné půdy ročně).

Správně hospodařit s organickou hmotou je možné i bez hnoje. Je ale 

třeba vzít v úvahu rozdílnou účinnost dodaných organických látek pro 

náhradu rozloženého humusu. Např. 1 tuna org. látek z kvalitního 

vyzrálého kompostu vydá za 5 tun organických látek zeleného hnojení...

Při používání kejdy či digestátu se musí daleko více dbát na navracení 

organických látek do půdy, navíc v širším spektru. Ideální jsou tzv. dvoj-

a trojkombinace, tedy kejda + sláma + zelené hnojení. Účinnost těchto 

„náhradních zdrojů“ (skliditelné rostlinné zbytky) je však nižší. 

Navíc, při intenzívním hnojení minerálními N-hnojivy nebo digestátem 

dochází k rychlejší mineralizaci půdní organické hmoty. Dodaný dusík 

podporuje nárůst mikroorganizmů a ty pak hledají zdroj uhlíku v různých 

složkách půdní organické hmoty.



Organické hnojení

Při stanovení přepočítávacích koeficientů se vycházelo:

 z přívodu organických látek (OL) při obvyklých dávkách a 

 z podílu dodaného uhlíku, který mikroby „neprodýchají“ a který 

tak může nahradit úbytek OL z půdy. 

V úvahu je nutné vzít i vliv různých opatření na snížení mineralizace 

POH, např. víceleté plodiny, rostlinný pokryv a způsoby zpracování 

půdy.



 Aktuální podoba návrhu Strategického plánu SZP na období 

2023–2027 pro Českou republiku (zveřejněno 19. 10. 2021)

◼ verze pro neformální konzultace s EK, meziresortní připomínkové řízení a 

připomínky sociálních a hospodářských partnerů

◼ odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-

2027/zakladni-informace/strategicky-plan-spolecne-zemedelske.html

◼ režimy pro klima a život. prostředí – celofaremní ekoplatba (od str. 145)

◼ ekoplatba = tzv. top-up k základní platbě, na všechny hektary závodu 

◼ jedna z podmínek pro ekoplatbu = udržitelné hospodaření s organickou 

hmotou v půdě, tj. na ploše odpovídající alespoň výměře 35 % orné půdy 

(R, G, U) se aplikují hnojiva nebo provedou další opatření

◼ základ 35 % se úměrně zvýší při pěstování kukuřice, brambor, cukrovky, 

polní zeleniny apod., nebo sníží při pěstování víceletých pícnin

Bilance organických látek – pro ekoplatbu



„Etalon“: hnůj 30 t/ha, 1 x za 3 roky (= 10 t/ha v průměru ročně).

Jiná hnojiva nebo postupy (přepočet dle něm. metodiky VDLUFA), např.:

koef. při dávce t/ha

Hnůj (etalon) 1,00 30

Hnůj (*přesný koef. 0,83, zaokrouhlen na 0,85) 0,85 25

Kompost s poměrem C:N pod 10 0,65 15

Jiný kompost 1,00 15

Kejda skotu 0,18 20

Kejda prasat 0,10 20

Digestát 0,15 20

Sláma 0,50 5

Meziplodiny – letní 0,20 10

Meziplodiny – podzimní 0,35 25

Příklad praktického přepočtu roční spotřeby hnoje na výměře 1 000 ha orné půdy:

11 000 t : 25 t/ha x 0,85 = 374 přepočtených ha (= 37,4 % o. p.)



 Dr. Eva Erhart (Bioforschung Austria): „Humusbilanz – Werkzeug zur 

dauerhaften Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit“ 

(přednáška ze dne 5. 3. 2019, Náměšť nad Oslavou)

◼ popis principů a postupů bilancování

◼ vliv různých druhů hnojiv 

◼ jak můžeme udržet nebo zvyšovat obsah organické hmoty v půdě? 

◼ zvyšování obsahu humusu (stabilní složka půdní organické hmoty) je 

dlouhodobý proces, v řádu několika desetiletí

◼ hospodařením lze zvyšovat obsah humusu až o 500 kg C/ha za rok

◼ optimální je ale roční zvyšování do 100 kg C/ha (max. do 300 kg C/ha) 

◼ při poměru C/N 10:1 je roční akumulace do 10 kg N/ha (max. do 30 kg N/ha)

◼ týká se většinou jen části výměry, povolený bilanční přebytek N s tím počítá…

Synchronizace bilance N a bilance OL





Prům. charakteristiky statkových a organických hnojiv, a uprav. kalů

Hnojiva
Obsah 
sušiny 

(%)

Obsah 
org. látek 
(kg OL/t)

Obsah 
uhlíku 

(kg C/t)

Obsah 
dusíku      

(kg N/t)

Poměr 
C : N

SH

Hnůj skotu 22,0 165 86 6,7 13
Hnůj prasat 24,0 187 97 8,5 11
Hnůj koňský 30,0 240 125 5,2 24
Hnůj ovcí a koz 32,0 256 133 8,9 15
Močůvka skotu a hnojůvka 1,2 10 5 1,5 3
Močůvka prasat a hnojůvka 1,2 10 5 2,2 2
Kejda skotu 7,3 57 30 3,9 8
Fugát kejdy skotu 5,8 45 24 3,9 6
Separát kejdy skotu 21,0 164 85 4,2 20
Kejda prasat 5,3 42 22 4,3 5
Fugát kejdy prasat 3,4 27 14 4,1 3
Separát kejdy prasat 27,0 216 112 6,6 17
Drůbeží trus – uleželý 32,0 214 111 19,0 6
Drůbeží trus – sušený 73,0 460 239 35,0 7
Drůbeží trus s podestýlkou 42,0 302 157 20,4 8

OH

Kompost 40,0 240 125 5,5 23
Digestát 5,8 44 23 5,3 4
Fugát digestátu 3,9 29 15 5,1 3
Separát digestátu, tuhý digestát 23,0 196 102 6,8 15
Ost. org. hnojiva, např. výpalky 35,0 228 118 10,5 11

UK Upravený kal (evid. ve 100% suš.) 100,0 600 312 37,0 8



Průměrné charakteristiky statkových hnojiv rostlinného původu

SH

Sláma hustě setých obilnin 85,0 800 420 4–5 80–100

Sláma kukuřice na zrno 85,0 800 420 9 45

Sláma luskovin 85,0 800 420 10–15 28–40

Sláma olejnin 90,0 800 420 7–10 40–60

Řepný chrást 15,0 100 50 4,0 13

Plodina na zelené hnojení 15,0 100 50 2–5 10–25

Skliditelné vedlejší nebo 
hlavní rostlinné produkty
použité ke hnojení

Obsah 
sušiny 

(%)

Obsah 
org. látek 
(kg OL/t)

Obsah 
uhlíku 

(kg C/t)

Obsah 
dusíku      

(kg N/t)

Poměr 
C : N



Sláma

Je sláma vhodným zdrojem organických látek? 
 V průměru se v ČR sklidí 3 mil. t slámy, 5–7 mil. tun zůstává na poli.

 Pokud se odváží sláma do stáje a vrací se na pole ve hnoji, tak ztráty 
na organické hmotě rostlinného a živočišného původu jsou z celkového 
pohledu vyšší než u ponechání slámy na poli a aplikace kejdy. 

 Sláma jako hnojivo je přínosem pro organickou hmotu v půdě, zvláště 
v oblastech bez chovu hospodářských zvířat. 

 Z dlouhodobých pokusů vyplývá, že aplikace slámy zvýšila obsah 
celkového C v půdě o 10–12 % v porovnání s nehnojenou kontrolou. 

 To je sice 2–2,5x méně než po aplikaci hnoje, ale aplikace slámy 
naopak zvyšovala obsah mikrobiální biomasy v půdě a aktivitu 
některý enzymů v půdě nad úroveň hnojení hnojem. 

 I když tedy aplikace slámy nevede k výraznému krátkodobému 
zvyšování obsahu C v půdě, může z dlouhodobého hlediska udržet 
vyrovnanou bilanci C v půdě a současně přispět ke zvýšení 
mikrobiální aktivity půdy. 



Sláma

Je sláma vhodným zdrojem organických látek? 
 Na rychlost rozkladu slámy a obohacení půdy organickou hmotou 

má významný vliv půdní vlhkost. 

 Omezujícím faktorem pro rozklad slámy v půdě proto může být 
časté období sucha a nedostatek srážek. 

 Zejména opakované hnojení slámou za sucha může vést k hromadění 
nerozložené slámy v půdě. 

 Sláma, která zůstává na povrchu půdy nebo je do půdy 
zabudována jen mělce, se rozkládá velmi pomalu a při tomto 
rozkladu mohou vznikat fytotoxické látky, které následně brání 
klíčení zasetých plodin. U plodin pak dochází k nerovnoměrnému 
vzcházení a k nevyrovnanosti porostu. 

 U semen plevelů většinou dochází k prodloužení dormantního stavu. 

 Tyto projevy jsou výraznější při použití redukovaných technologií 
zpracování půdy.



Sláma

Je nutné hnojení na podporu rozkladu slámy? 
 mikroorganizmy potřebují 8–12 kg N/t slámy

 přednostně využít N vzniklý mineralizací v období po sklizni 

 méně vhodné podmínky pro rozklad slámy (sucho, fungicidy)

 za měsíc se rozloží jen 1–2 t slámy/ha 

 neaplikovat hnojiva před podmítkou na čerstvě rozdrcenou 
slámu, ale až po zahájení rozkladu, před dalším zpracováním 
půdy

 nízká účinnost minerálních, zejména tuhých N-hnojiv 

 optimálně – tekutá statková nebo kapalná organická hnojiva 
(vyrovnání poměru C : N; dodání vláhy; dodání N v amonné 
formě, kterou potřebují mikroorganizmy pro svou činnost) 

 vhodné je i použití inhibitorů nitrifikace



Přesný pokus s vlivem hnojení na rychlost rozkladu slámy 

(Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., VÚRV, v.v.i., 2021) 

 Rozklad slámy obilnin v posledních letech neomezuje jen sucho, ale i 

obecně vyšší odolnost rostlin proti houbovým chorobám (vliv šlechtění) a 

působení fungicidů. 

 Za 2,5 měsíce se v roce 2018 rozložilo jen 24 % (nehnojená kontrola, K) 

až 30 % (nejlepší hnojená varianta, H) a v letech 2019 a 2020 31–33 % 

(K) až 40–41 % (H) zapravené slámy, tedy 1,5–2,5 t/ha ze 6 t/ha slámy 

zapravené do půdy. 

 V porovnání s nehnojenou kontrolou (K) zvýšilo hnojení rozklad slámy 

max. o ¼, a to ve všech letech a na dvou stanovištích (absolutní rozdíl byl 

6 % v roce 2018, resp. 8–9 % v letech 2019 a 2020).

 Obsah minerálního dusíku v půdě byl však na konci pokusu v průměru 

hnojených variant o 100 % vyšší než na kontrole. Vzorky půdy byly 

odebírány z vrstvy 0–30 cm, na konci října byl zjištěn dusík převážně již 

ve formě dusičnanů. 



 Je tedy třeba zvážit potřebu aplikace N-hnojiv (hlavně minerálních) a 

s ohledem na aktuální průběh počasí snížit nebo zcela vypustit hnojení na 

podporu rozkladu slámy. 

 Hnojení je zbytečné, pokud je v půdě větší množství reziduálního dusíku, 

nevyužitého na tvorbu výnosu a/nebo další minerální dusík vzniklý 

mineralizací v období po sklizni, zvláště, když se vlivem vysokých teplot 

rozklad organických látek ještě urychlí (např. v posledních letech). 

 Příp. je ve slámě nižší poměr C : N než obvykle (Německo 2018, kdy po 

zaschnutí rostlin v létě už nedošlo k přesunu N ze slámy do klasů).

 Dusík dodaný ve hnojivech nemusí být vždy správně využit a navíc v létě 

podléhá vyšším ztrátám (únik amoniaku do ovzduší). 

 Navíc, hnojení na podporu rozkladu slámy naopak může místo rozkladu 

slámy podpořit rozklad lehce rozložitelných organických látek v půdě a tím i 

uvolnění dalšího minerálního N. Tím se zvyšuje riziko vyplavení N z půdy v 

dalším období.

 Vědecký článek

Mühlbachová, G.; Růžek, P.; Kusá, H.; Vavera, R.; Káš, M. 

Winter Wheat Straw Decomposition under Different Nitrogen Fertilizers. 

Agriculture 2021, 11, 83. 

https://doi.org/10.3390/agriculture11020083



Metodika (www.vurv.cz)



NV č. 262/2012 Sb. = prováděcí předpis k § 33 vodního zákona

(implementace směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991

o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů)

◼ novela v roce 2020, pod č. 277/2020 Sb. 

(účinnost změn od 1. 7. 2020)

◼ 4. revize zranitelných oblastí (ZOD)

◼ 5. akční program (na období 2020–2024)

◼ opatření vycházejí z výsledků výzkumu, 

monitoringu akčního programu, návrhů 

z praxe i připomínek Evropské komise

◼ všechny informace jsou na www.nitrat.cz

◼ informace k DPB na Portálu farmáře (PF) 

Nitrátová směrnice v ČR – nař. vlády č. 262/2012 Sb., 

o vymezení zranitelných oblastí a akčním programu



 Zavedena v rámci 5. akčního programu (platí od 1. 7. 2020)

◼ podrobnosti na www.nitrat.cz 

◼ metodika "Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program…„ 

◼ aplikace pro výpočet bilance N (a současně i P a K) – program v Excelu

◼ povinnost pro zemědělský závod o výměře 30 a více hektarů zemědělské 

půdy (mimo vinice, chmelnice atd.)

◼ bilance N se počítá v průměru celého závodu, i když je v ZOD zařazen 

jen částečně

◼ do bilance se nepočítají plochy, hnojení ani výnosy ve vinicích, chmelnicích, 

školkách, ovocných sadech, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech 

jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků

◼ z hlediska přívodu a odběru dusíku se nehodnotí pastva

◼ prům. obsahy živin v rostlinných produktech (příl. č. 5 k NV č. 262/2012 Sb.)

Bilance dusíku ve zranitelných oblastech



◼ spotřeba hnojiv: za hospodářský rok 2020/2021 (1. 7. 2020 – 30. 6. 2021)

◼ plochy, sklizně: kalendářní rok 2021 (= kalendářní rok, ve kterém 

hospodářský rok končí), plodiny dle JŽ 2021 (+ další plodiny na stejném DPB)

◼ na rozdíl od nové elektronické evidence se bilance N nikam neposílá

◼ povinnost prvního výpočtu bilance N je do 31. 12. 2021

◼ od ledna 2022 je tedy třeba příp. kontrole již předložit výpočet bilance 

N (vyplněné tabulky č. 1 až 4 v příloze č. 5, nebo el.  forma výpočtu); 

dosažený výsledek bilance N kontrola zatím hodnotit nebude, jen 

zkontroluje způsob výpočtu, porovná vstupy N s evidencí hnojení atd. 

◼ limit bilančního přebytku dusíku je 70 kg N/ha z.p. závodu, v průměru 

tří po sobě následujících hospodářských let; hodnota průměrné bilance 

za 3 roky tedy bude poprvé kontrolována až od začátku roku 2024  

◼ možnost odpočtu dodaného N z důvodů neovlivnitelných ztrát výnosů 

(při poklesu výnosu min. o 30 % proti průměru z posledních 5 let)

Bilance dusíku ve zranitelných oblastech



Program pro výpočet bilance dusíku

Bilance dusíku a dalších živin (VÚRV, v.v.i., 2021)

Jednoduchý program (MS Excel) hodnotí bilanci dusíku 

(a současně i fosforu a draslíku, včetně možného rizika 

snížení zásob živin v půdě při jejich bilančním deficitu).  

Odkazy:

www.vurv.cz (Poradenství – Software)

www.nitrat.cz

Výsledek výpočtu je uveden v závěrečném protokolu 

(k tisku nebo zkopírování). Současně je generován i výstup 

o spotřebě hnojiv pro vyplňování výkazu ČSÚ Zem 6-01. 



Výpočet bilance dusíku – protokol dle § 7a (NV č. 262/2012 Sb.)


