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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí byl ustaven při Výzkumném ústavu rostlinné 

výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni na základě usnesení vlády č. 1320/2002, které zavádí novou 

Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin jako odpověď na vývoj v EU a 

v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady. Dodatkem č. j. 23833/03-

3020 ke zřizovací listině byla činnost vědeckého výboru zařazena k hlavním činnostem 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Výbor funguje od 1. srpna 2002. 

Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 38 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem 

jedenáct seminářů. V roce 2003 na téma „Rizika pesticidů a škodlivých organismů v 

agroekosystémech“, v roce 2005 na téma „Přínosy a rizika geneticky modifikovaných organismů 

využívaných v zemědělství a potravinářství ve vztahu k bezpečnosti potravin a k ochraně 

životního prostředí“, v roce 2006 na téma „Hodnocení rizika a monitoring výskytu škodlivých 

hlodavců v potravinářských skladech a zemědělských skladech“, v roce 2007 „Řízení rizik 

hlodavců v potravinářství a zemědělství“ a „Pesticidy v potravním řetězci člověka“, v roce 2008 

„Nové poznatky v řízení rizik hlodavců v potravinářských a zemědělských provozech“, v roce 

2009 „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“, v roce 2011 „Chemické a 

biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“. V roce 

2013 byly uspořádány 3 semináře:“ Péče o zdraví rostlin předpoklad bezpečných potravin“, „ 

Aktuální rizika hlodavců v potravinovém řetězci v ČR a kontrola kvality deratizace“ a 

„Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální 

problémy II.“ Dále se Výbor podílel na organizování a financování mezinárodní konference 

IOBC (OILB). Bylo zpracováno přes 100 studií Výboru (podkladové materiály pro práci členů), 

byly zprovozněny webové stránky Výboru a vypracováno několik stanovisek pro Koordinační 

skupinu bezpečnosti potravin. Ve Výboru pracují přední odborníci z univerzit a výzkumných 

ústavů z celé České republiky. Vědecký výbor má v současné době 8 členů. (viz kap. 1.1.).  
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1.1.  Složení Výboru 

 

 

 

 

Ing. Václav Stejskal, PhD. 

předseda Výboru 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

 

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

místopředsedkyně Výboru 

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Externí členové 

 

Ing. Petr Cuhra, Ing. Petr Kapitola 

 

Ing. Barbora Frýdová 

tajemnice Výboru  

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 
 

 

 

 

 

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
Doc. Ing. Radim Vácha, PhD. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 
 

Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 
Vysoké učení technické v Brně 

členové: 
 

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

Ing. Ladislav Kučera, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

RNDr. Jan Nedělník, PhD. 
Výzkumný ústav pícninářství, Troubsko 
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2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORU 

 

 

2.1. Souhrn činností. 

Vědecký výbor fytosanitární a bezpečnosti potravin (VVF a ŽP) pracuje podle schváleného plánu 

na rok 2014. Smlouva byla podepsaná až  25.11.2014.  

Za tuto krátkou dobu zahrnovala činnost výboru a jeho členů 1 řádné zasedání výboru. Přes 

omezený čas byl odveden velký objem odborné práce – celkem byly vypracovány 3 vědecké 

studie a 4 vědecká stanoviska (scientific opinions) a projednány na zasedání výboru.  

Byly rovněž udržovány webové stránky Výboru (www.phytosanitary.org). 

Výbor pořádal celostátní  seminář „Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy“ 

a  work-shop 

Předseda ing.V.Stejskal, Ph.D se zúčastnil od 1.4.do 4.4.  zasedání EFSA ( European Food Safety 

Authority) v Parmě 

Aktivně se podílel na odborném semináři 20.11.na MZe, ČR s názvem „ Správné používání 

přípravků na ochranu rostlin při ochraně zeleně proti původcům chorob, škůdcům rostlin a 

plevelům a hubení hlodavců, jako škůdců rostlin“. 

Pan předseda měl prezentaci (a příspěvek dos sborníku) na semináři Vědeckého výbor výživy 

zvířat: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“konaný 16.5.2014 

 

2.2. Souhrn dokumentů     

Dle plánu práce a smlouvy byly připraveny 3 vědecké studie a 4 pracovní stanoviska výboru. 

 

 

 

 

 

 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 

 

6 

 

2.2.1. Vědecké studie 

 Dle plánu práce a smlouvy byly připraveny 3 vědecké studie  

 

A) Monitoring škodlivých organismů a dynamika a účinnost insekticidních aerosolů ve 

vztahu k zajištění bezpečnosti potravin ( Garant. Prof. ing. Jana Hajšlová, CSc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název dokumentu: 

 

 
Monitoring škodlivých organismů a dynamika a účinnost insekticidních 

aerosolů ve vztahu k zajištění bezpečnosti potravin. 

 

 

Zpracoval:  

Garant:  

prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Radek Aulický, Ph.D. 

 

 

 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 
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Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Drnovská 507, 161 06 PRAHA 6 

- Ruzyně  

 

Cíle studie 

Cílem studie byl monitoring skladištních škůdců a rizik spojených s aplikací insekticidních 

aerosolů ve vztahu k zajištění bezpečnosti potravin.  

 

Souhrn  

Studie se zabývá problematikou výskytu skladištních škůdců a riziky spojenými s aplikací 

insekticidních přípravků ve formě aerosolů proti těmto škůdcům v zemědělských a 

potravinářských provozech.  

Mezi významné ochranné opatření v boji proti škůdcům je aplikace detekčních a monitorovacích 

systémů v praxi. Jak ukazuje studie, tak při aplikaci různých způsobů odběru vzorků a jejich 

následném zpracování lze dosáhnout různých výsledků zjištění přítomnosti a četnosti skladištních 

škůdců ve skladovaném obilí. To může mít vážné následky na rozhodovací proces a výběr 

vhodné metody ošetření.  

Mezi jedny z nejvýznamnějších ochranných opatření v boji se škůdci v potravinářských a 

zemědělských provozech patří aplikace insekticidních přípravků ve formě aerosolu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o prostorovou aplikaci insekticidních přípravků, mohou zde být rizika 

z hlediska bezpečnosti zdraví pracovníků DDD a také zaměstnanců ošetřovaných objektů. Dále 

zde mohou vznikat rizika reziduí účinných látek použitých insekticidů při zásahu v uskladněných 

surovinách nebo přímo v produktech. Studie dokumentuje časovou dynamiku aplikovaných 

insekticidních aerosolů ve vzduchu a rizika vzniku rezidují účinných látek v komoditách při 

aplikaci dvěma odlišnými způsoby – dýmovnice vs. ULV.  
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Aim: Monitoring of stored product pests and risks  connected with application of insecticide 

aerosols with the ultimate goal to   enhance food safety 

 

Abstract  

The study deals   with the issue stored product pests and risks connected with application of 

insecticide aerosols   to control pests   in food production facilities and agricultural stores. 

Among the important protective measure in the fight against pests is an application detection and 

monitoring systems in the pest control practice. As shown in the study and the application of 

different methods of sampling and subsequent processing can achieve different results confirm 

the presence and frequency of warehouse pests in stored grain. This can have serious 

consequences on the decision making process and selection of appropriate methods of treatment. 

Insecticide aerosols belong among the most important protective measures to control or even 

eradicate pests in food and agricultural premises. Given that this is the spatial application of the 

insecticide, there may be an inherent risks in terms of health safety of DDD workers as well as 

the staff of the treated facilities. Furthermore, after space aerosols treatment there may be a 

significant   risks of residues of insecticide active ingredients in the raw materials or finished 

agricultural or food products. The study documents the temporal dynamics of applied insecticide 

aerosols in the air and the risk of residues of active ingredients in commodities when applied in 

two different ways - smoke vs. ULV. 
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B) Chemické kontaminanty v potravním řetězci: Výskyt směsí (koktejlů) toxických 

sloučenin v potravinových surovinách a produktech: Možné pohledy na hodnocení 

zdravotních rizik (Garant Prof. ing. Jana Hajšlová, CSc.)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Název dokumentu: 

 

Chemické kontaminanty v potravním řetězci: Výskyt směsí 

(koktejlů) toxických sloučenin v potravinových surovinách a 

produktech: Možné pohledy na hodnocení zdravotních rizik. 
Poznámka: 

 

Zpracoval kolektiv autorů:  

Hajšlová J., Zachariášová M., Zachariášová A., Džuman Z., Vepříková Z. Slavíková P. 

 
Garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Drnovská 507, 161 06 PRAHA 6 

- Ruzyně  

Tel.: +420 233 022 324 , fax.: +420 233 311 591,   URL: http://www.phytosanitary.org 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 

http://www.phytosanitary.org/
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Cíle studie 

Cílem studie byla evaluace rizik výskytu pesticidů, mykotoxinů a pyrrolizidinových alkaloidů jako 

kontaminatů v potravinových doplňcích pro lidskou výživu v České Republice. 

 

Souhrn  

Teoretická část studie je věnována multi-analytickým přístupům pro současné stanovení 

mnoha potravinových kontaminantů v matricích přírodního původu. Pozornost byla zaměřena 

především na mykotoxiny, přírodní toxické sekundární metabolity mikroskopických vláknitých 

mikromycet, pyrrolizidinové alkaloidy, přirozené toxiny produkované přímo rostlinami, a dále na 

rezidua syntetických látek, jako jsou pesticidy a veterinární léčiva.  Pro tyto skupiny 

kontaminujících látek je zde shrnut stav současných legislativních regulací, přehled extrakčních 

postupů se zvláštním zaměřením na metodu QuEChERS a přehled dosavadních multi-detekčních 

separačně-detekčních metod především založených na technikách kapalinové chromatografie ve 

spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, LC-MS.  

V experimentální části této studie byl proveden vývoj a optimalizace multi-detekční 

metody ultra-účinné kapalinové chromatografie s tandemovou vysokorozlišovací hmotnostně-

spektrometrickou detekcí (U-HPLC‒HRMS/MS) pro analýzu mykotoxinů, pesticidů a 

pyrrolizidinových alkaloidů s využitím kombinace hmotnostních analyzátorů kvadrupól a 

orbitální iontové pasti. Metoda byla aplikována při analýze těchto kontaminantů na široký soubor 

84 potravinových doplňků (bylinných čajů, kapek, sirupů a tablet). Stanovováno bylo celkem 389 

analytů, z toho 323 pesticidů, 55 mykotoxinů a 11 pyrrolizidinových alkaloidů. Bylo zjištěno, že 

potravní doplňky mohou být významným zdrojem širokého spektra těchto kontaminujících látek, 

které se mohou vyskytovat v řádech tisíců až desetitisíců µg/kg.  
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Abstract  

The theoretical part of the study has been dedicated to multi-detection analytical 

approaches for simultaneous determination of food contaminants in matrices of natural origin. 

Attention has been focused mainly on mycotoxins, natural toxic secondary metabolites of 

microscopic filamentous fungi, pyrrolizidine alkaloids, natural toxins produced directly by plants, 

and residues of synthetic compounds as pesticides and veterinary drugs. For these groups of 

contaminants, the current state of the legislative is summarized. The modern extraction and 

purification approaches are addressed, a special focus is paid for the QuEChERS method. An 

overview of the existing multi-detection methods used for their analysis by using techniques 

based on liquid chromatography with mass-spectrometric detection,(LC-MS), is provided.  

In the experimental part of the study, the multi-detection method of ultra-high performance 

liquid chromatography coupled with high resolution tandem mass spectrometric detection (U-

HPLC‒HRMS/MS) for analysis of mycotoxins, pesticides and pyrrolizidine alkaloids was 

developed. A hybrid mass spectrometer  combining quadrupole and orbital ion trap analyzers was 

used. The method was applied for analysis of 323 pesticides, 55 mycotoxins, and 11 pyrrolizidine 

alkaloids in 84 samples of dietary supplements (herbal teas, drops, syrups and tablets). It was 

found that the dietary supplements can contain a wide spectrum of these contaminants, in the 

levels of up to thousands and tens of thousands µg/kg. 
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C) Podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP, NAP ke snížení používání pesticidů 

v ČR,- Rizika rodenticidů a hlodavců ( Garant. Doc.RNDr. Pavel Rödl,CSc.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Název dokumentu:     Vědecká studie  

 

 
Studie podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP,  NAP ke snížení 

používání pesticidů v ČR - Rizika  rodenticidů a  hlodavců  

 
Poznámka: 

 

Zpracoval:  

Doc  RNDr. Pavel Rödl  

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Drnovská 507, 161 06 PRAHA 6 

- Ruzyně  

Tel.: +420 233 022 324 , fax.: +420 233 311 591,   URL: http://www.phytosanitary.org 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 

http://www.phytosanitary.org/
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Cíle  studie 

 

Analýza problémů použití rodenticidů (přípravků na ochranu rostlin a biocidů) v 

kontextu  k NAP. 

Podat přehled terminologie použití rodenticidů k aktuální legislativě a 

metodologické terminologie vázané k deratizaci. 

Uvést přehled rizik působených hlodavci a přehled rizik způsobených rodenticidy.   

Prezentovat uveden pilotní experiment ukazující na odložený účinek na myš 

domácí, který v důsledku působí rizika sekundárních otrav.     

 

Souhrn 

Národní program NAP identifikoval kontrolu hlodavců a používání rodenticidů jako kritické 

oblasti, které je nutné řešit. Proto je studie  zaměřena na analýzu a popis vztah rizik hlodavců a 

látek na jejich hubení (tj. rodenticidů) v kontextu pro NAP. Studie podává přehled základních 

termínů ve vztahu k legislativě.   V dalších částech je uveden i) přehled rizik působených 

hlodavci a ii) přehled rizik způsobených rodenticidy.  Je uveden pilotní experiment ukazující na 

odložený účinek na myš domácí, který v důsledku působí rizika sekundárních otrav.    V 

apendixu studie je excerpováno  je iniciální vědecké stanovisko vědeckého výboru, na které tato 

studie navazuje.  
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Title 

 

A study providing  infomation backgroundfor NAP in the expetrt area of  

VVF a ŽP,   with the aim  to decerase usage of pesticides in Czech Republic   

 

-Risks of rodents and rodenticides 

 

Abstract 

National program (NAP) identified rodent control and rodenticides  among other  critical key  

issues in its agenda. This study is aimed at  description and analysis of  risks caused  by rodents 

and rodenticides.     The study gives brief account of basic notions in relation to legislation. In the 

study there is overview of risks of rodents  as well as risk of rodenticides. As an example of the 

rodenticide risk for seconadry intoxication  there is  presented  a pilot study showing  prolonged 

action of anticoagulnat rodenticides.    
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2.2.2  Byla vyžádána a zpracována 4 vědecká stanoviska 

A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ dokumentu:  

Pracovní stanovisko dle plánu práce VV na rok 2014 

 

 

Název dokumentu:  

Sledování a analýza témat HORIZON 2020 k zaměření práce vědeckého výboru 

fytosanitárního a životního prostředí 
 

Poznámka: počet  stran:   13 

 

Adresa: Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Drnovská 507, 161 06 

PRAHA 6 - Ruzyně  

Tel.: +420 233 022 324 , fax.: +420 233 311 591,   URL: http://www.phytosanitary.org 

 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

    

    

   

 

Pracovní 

stanovisko dle 

plánu práce VV na 

rok 2014 

 

http://www.phytosanitary.org/
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Dokument zpracovali:  

 

 Členové Vědeckého výboru fytosanitární a životního prostředí:  

 

Stejskal V. , Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i (VÚRV)  

Hajšlová J ,Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)  

Vácha R., -Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) 

Kocourek F., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i (VÚRV)    

Nedělník J., Výzkumný ústav pícninářský (VÚPT)  

Vávrová M., Vysoké učení technické v Brně (VUTBR) 

Tlustoš P.,Česká zemědělská univerzita (ČZU)  

Kučera L., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i (VÚRV)    

Frýdová B., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i (VÚRV  

 

 

 

Cíle pracovního stanoviska  VV 

Obecné: Cílem  bylo splnění výstupů dle plánu práce VV na rok 2014.   

Specifické:  V roce 2014 byla provedena další analýza programů uvedených v Horizont 2020  a 

bylo vybráno a zpracováno následujících pět tematické okruhů: 

- Oblast hodnocení rizik při pěstování krmiv (podtéma- Bezpečná krmiva) 

- Oblast rizik kontaminantů půdy ( podtéma- Problematika kontaminace půdy rizikovými 

látkami.) 

- Oblast hodnocení a řízení rizik škůdců  ve vztahu ke zdraví rostlin  (Podtéma-. regulovaní a 

invazivní škůdci) 

- Oblast hodnocení rizik GMO  ve vztahu k jejich impaktům na agro-ekosystémy a životní 

prostředí 

- Oblast hodnocení rizik (Prof. Vávrová). 
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1. Obecná část  

 

1.1. Horizont 2020 ( orig. Horizon 2020) 

 

  Členství členů  VV  v HORIZON 2020 

 

Místopředsedky VV prof. Jana Hajslova  je členem- ( reprezentantem za ČR) v Program 

  

Committee  EU (Programový výbor) . Jde o Societal Challenge 2 (SC2)´Food Security,  

 

Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research  

 

and the Bioeconomy´ rámcového programu  HORIZON 2020. 

  

Co je to Horizont 2020  ( orig. Horizon 2020) V dokumentu  " Vademecum Horizont 2020 

(http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozura-Horizont-2020-web.pdf) " je  tento 

program popsán a definován následujícím způsobem. „Horizont 2020 – rámcový program pro 

výzkum a inovace“1 (dále program H2020), je největším a nejvýznamnějším programem 

financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020, ale projekty 

financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program Horizont 2020 

navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 

7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013). 

 

1.2. Podkladová legislativa (dokumenty) pro HORIZON 2020 

Základní dokumenty Horizontu 2020, jako jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1291/2013 k zavedení Horizontu 2020, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1290/2013 k 

pravidlům pro účast v Horizontu 2020 a Rozhodnutí Rady 2013/743/EU k provádění Horizontu 

2020. A 
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2. Témata HORIZONT 2020 a jejich relevance k práci VV 
  
V roce 2014 byla provedena další analýza programů uvedených v Horizont 2020  a byly  vybrány 

a zpracovány následující okruhy tematické okruhy  

 
 

2.1. Oblast hodnocení rizik při pěstování krmiv (podtéma- Bezpečná 
krmiva) 
 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí má jako jednu ze svých priorit sledování 

vstupů možných kontaminantů biologického původu do potravního řetězce. Permanentní 

pozornost je proto věnována i kvalitě a hygienické nezávadnosti krmiv.  V průběhu vegetační  

periody i během následného zpracovávání surovin pro výrobu krmiv a jejich skladování dochází 

ke kontaminaci nejen materiálem abiotického původu, ale především různými mikroorganismy či  

produkty jejich metabolismu. Pokud jsou hygienicky či toxikologicky nevyhovující krmiva 

součástí diety hospodářských zvířat lze očekávat vstup kontaminantů do celého potravního 

řetězce. Příkladem takových látek, jejichž následná eliminace je velmi obtížná či téměř 

nerealizovatelná jsou mykotoxiny. Produkty sekundárního  metabolismu houbových patogenních 

organismů jsou nízkomolekulární chemické sloučeniny a jsou rizikové pro všechny teplokrevné 

konzumenty včetně člověka.   

 

Program Horizont 2020 je v oblasti Life Sciences zaměřen primárně na problematiku bezpečnosti 

celého potravního řetězce. Konkrétně se jedná o oblast  „Food Security, Sustainable Agriculture 

and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy“. 
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Přímou vazbu na studium kvality krmiv jako vstupů do potravního řetězce mají  

následující dva programy: 

Agri-food sector for a safe and healthy diet 

Ensuring food security goes beyond securing a sufficient supply. It also requires social and 

economic access to safe and nutritious food. Food consumption has an impact on human health 

and the environment. The challenge is how to meet consumers' needs and preferences while 

minimising the related impact on health and the environment. Research and innovation will 

address food and feed security and safety, the competitiveness of the European agri-food industry 

and the sustainability of food production, processing and consumption. It will cover the whole 

food chain and related services from primary production to consumption. 

 

Delivering strategic solutions for healthy and safe foods and diets for all 

Research on healthy foods and diets focuses on the nutritional needs and the impact of food on 

physiological functions and physical and mental performance. The activities aim at studying the 

links between diet, ageing, chronic disease and disorders and dietary patterns and aim to identify 

dietary solutions and innovations leading to improvements in health and well-being. Research on 

safe foods and diets focuses on chemical and biological hazards throughout the total food, feed 

and drinking water supply chains with regard to risk and exposure assessment, monitoring, 

control and tracing. Moreover, to meet international challenges in trade, the activities also focus 

on the development of improved food safety standards. 
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Dané oblasti mají úzký vztah k zemědělské produkci a potravním řetězcům (kvalita a 

bezpečnost). Zároveň je zdůrazněn i management přírodních zdrojů, který s problematikou 

kontaminace půd může souviset. Programy jsou definovány v obecnější rovině, lze proto 

předpokládat akceptování návrhů konkrétněji zaměřených témat v relativně širokém odborném 

záběru.  

 

 

2.2. Oblast rizik kontaminantů půdy ( podtéma- Problematika 

kontaminace půdy rizikovými látkami.) 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí se zabývá rovněž problémem kontaminace 

půdy potenciálně rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty. Půda se řadí k 

významným přírodním zdrojům a její nevyhovující hygienický stav negativně ovlivňuje další 

složky ekosystému (podzemní voda, vegetace, půdní edafon atd.) a kvalitu potravních řetězců. 

Extrémní zátěže pak mohou přímo ovlivnit lidské zdraví prostřednictvím inhalačního, dermálního 

a orálního příjmu osobami, pohybujícími se po kontaminovaném povrchu půd. 

 

Celá problematika se řeší prostřednictvím následujících stěžejních aktivit: 

- Vymezení prvků a sloučenin, jejichž zvýšené koncentrace v půdním prostředí přinášejí 

významná rizika. 

- Stanovení maximálně přípustných koncentrací těchto prvků a sloučenin v půdě, vzhledem 

k definovaným rizikům. 

- Monitorování reálných obsahů v půdách, identifikace „hot spotů“. 
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- Hledání a vypracování vhodných nápravných opatření na zatížených půdách, otázka 

remediačních postupů a technologií, vhodných způsobů zemědělského hospodaření, způsobů 

asanací půd s extrémní zátěží. 

Program Horizon 2020 pokrývá uvedenou problematiku spíše rámcově. Relevantní je oblast 

„Societal Challenges“, sekce „Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 

Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy“. Přímý vztah k dané problematice 

mají programy: 

Agriculture and forestry 

Agriculture and forestry have always had and maintain an important role for EU’s society: they 

supply reliable, healthy and nutritious food as well as feed and non-food products for a wide 

range of industries, shape and take care of our landscapes, provide public goods, and keep the 

countryside alive by providing jobs. Research activities and policies will help to cope with the 

three main challenges these sectors are facing today: securing viable food production in face of a 

growing world food demand; ensuring sustainable management of natural resources and climate 

action; and finally to contribute to a balanced territorial development of the EU’s rural areas and 

their communities. 

Agri-food sector for a safe and healthy diet 

Ensuring food security goes beyond securing a sufficient supply. It also requires social and 

economic access to safe and nutritious food. Food consumption has an impact on human health 

and the environment. The challenge is how to meet consumers' needs and preferences while 

minimising the related impact on health and the environment. Research and innovation will 

address food and feed security and safety, the competitiveness of the European agri-food industry 
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and the sustainability of food production, processing and consumption. It will cover the whole 

food chain and related services from primary production to consumption. 

 

Dílčí závěry: Dané oblasti mají úzký vztah k zemědělské produkci a potravním řetězcům (kvalita 

a bezpečnost). Zároveň je zdůrazněn i management přírodních zdrojů, který s problematikou 

kontaminace půd může souviset. Programy jsou definovány v obecnější rovině, lze proto 

předpokládat akceptování návrhů konkrétněji zaměřených témat v relativně širokém odborném 

záběru. 

 

2.3. Oblast hodnocení a řízení rizik škůdců  ve vztahu ke zdraví rostlin  
(Podtéma-. regulovaní a invazivní škůdci) 
 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí se zabývá  tématem hodnocení a řízení rizik 

škůdců (regulovaní a invazivní škůdci). Předseda Vědeckého výboru řeší toto téma i v odborné 

komisi EFSA - Plant Health Network (PLH Network).  Program Horizon 2020 pokrývá uvedenou 

problematiku velmi cíleným způsobem. Relevantní je několik témat zejména však hodnocení a 

řízení rizik invazivních škůdců. 

 

Sustainable Food Security 

H2020-SFS-2014-2Sub call of: H2020-SFS-2014-2015 

Topic: Native and alien pests in agriculture and forestry SFS-03a-2014 

 

Topic Description 
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Specific challenge: Native and alien pests[1] cause increasing yearly losses to agriculture and 

forestry and plant production costs. Invasive alien species and new pests and diseases impact 

negatively on native species (e.g. outcompete), affect food chains, change biodiversity patterns 

and disrupt terrestrial ecosystems (including inland water bodies) and landscapes, with further 

impacts on economic and recreational activities. Climate change is expected to favour the 

permanent establishment of many alien pests and change the distribution of already established 

pests. The prevention of the entry, establishment and spread of new alien pests is regulated by the 

Directive 2000/29/EC. More environmental friendly approaches in pest and disease control are 

sought, in line with the Directive 2009/128/EC. Given the high costs associated with the 

prevention/controlling of pests and invasive alien species and the reduction of their 

environmental impacts, there is a need to further develop integrated mechanisms of response 

measures (practical solutions), ranging from prevention of entry to novel Integrated Pest 

Management (IPM) approaches. 

 

Scope: Proposals should address one of the following issue (A): 

 

A. [2014] Native and alien pests in agriculture and forestry 

 

Proposals should address threats for both the agricultural (including horticulture) and forestry 

sectors. A number of native and/or alien pests and invasive alien species causing (or having high 

potential to cause) significant economic losses, having a large environmental impact and 

therefore posing a major threat for Europe, should be tackled. Advanced solutions for pests 
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(including weeds) and invasive alien species prevention and management, utilising the latest 

plant health measures and technologies with biological and integrated approaches should be 

sought. While the centre of gravity should be R&D activities, the technical and economic 

feasibility as well as the industrial relevance of the proposed technologies and mechanisms 

should be proven through relevant demonstration activities. In line with the objectives of the EU 

strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to 

include participants established in third countries experiencing the same problems (including 

trade partners)[2]. Involvement of industry (including SMEs) to translate the finding into 

marketable products or services is required. Active dissemination towards end-users is expected. 

Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach'[3]. 

 

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of 

EUR 7 million for (A) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. 

Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other 

amounts. 

 

Expected impact: 

a)  Effective solutions for the prevention and management of pests and invasive alien species; 

b) Scientific support to the development of relevant EU policies; 

c) Significant economic gains/avoided losses for the European agriculture and forestry [A] and 

European and Chinese agriculture [B]; 
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d)  Increased product quality and lower environmental impact (e.g. lower level of chemicals, less 

new pests) 

e)  Development of science-based tools for developing strategies for improving the productivity 

and resilience of agriculture and forestry in the context of changing environmental conditions 

f) Impact on a range of agricultural and forestry production and risk management practices 

 

Vysvělivky a odkazy 

[1] Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant 

products (ISPM No5, International Standards for Phytosanitary Terms 2010; FAO, 1990, revised 

FAO, 1995; IPPC, 1997) 

[2] This is without prejudice to the general rules on the funding of legal entities from third-

countries, as set in part A of the annex to the work programme. 

[3] See definition of 'multi-actor approach' in footnote 1 in the introduction of this Work 

Programme part. 

 

Dílčí závěry pro 2.3. : Dané oblasti mají úzký vztah nejen k  zemědělské produkci ve vztahu 

zdraví rostlin ( tj. fytokaranténa a regulovaní škůdci) ale obecně k ekologickým invazím a jejich 

impaktům na životní prostředí.  

 
2.4. Oblast hodnocení rizik GMO  ve vztahu k jejich impaktům na  
agroekosystémy a životní prostředí 
 

Problematika environmentální otázek při zavádění geneticky modifikovaných plodin 
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Jednou z oblastí, kterým se věnuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí je 

problematika vlivu GM plodin na životní prostředí. 

Výzkum směřující k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká a bude potýkat 

evropská společnost v oblasti zavádění nových geneticky modifikovaných plodin do pěstitelské 

praxe bude  nutně kromě posuzování dopadů na zdraví obyvatel a zvířat bude nutné více posílit i 

v oblasti studia dopadů na životní prostředí a ochranu přírodních zdrojů. Neustále rostoucí počet 

GM plodin bude mít dopady na řadu sledovaných cílů a parametrů v oblasti třetí priority 

„Společenská výzva“ (návrhu programu H2020), a to především ve dvou níže uvedených 

směrech:  

 

3.2.1. Udržitelné zemědělství a lesnictví: Cílem je zajistit dostatečné množství kvalitních 

potravin, krmiv, biomasy a zdrojů pro bioprodukci při šetrném a udržitelném využívání půdy a 

vody. Pozornost bude zaměřena též na ochranu přírodních zdrojů a snížení dopadů klimatických 

změn na produkční systémy. Bude podporován rozvoj nových metod v živočišné výrobě, řešeny 

problémy související se zdravím zvířat i rostlin. Důraz je kladen na oblast lesnictví jak z hlediska 

produkce biomasy, tak i poskytování ekosystémových služeb a ekonomických, ekologických a 

sociálních aspektů. 

 

3.2.2. Udržitelný a konkurenceschopný agropotravinářský sektor pro bezpečnou, dostupnou a 

zdravou výživu: V této části výzvy půjde o příspěvek k zajištění zdravých a kvalitních a 

dostupných potravin a jejich udržitelnou výrobu a spotřebu, která bere na zřetel také 

environmentální dopady a kulturní aspekty. Podporována budou inovativní řešení v oblasti 

výživy a potravinářství, která přispějí ke zlepšení zdraví populace, spotřebují méně zdrojů a 

energie a vyprodukují méně odpadů.  
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V nejbližší budoucnosti se zvýší i požadavky na řešení výzkumných environmentální otázek při 

zavádění GM plodin v rámci jednotlivých členských států, vzhledem k trendu posílení národních 

rozhodovacích pravomocí v rámci EU. 

 

2.5.  Oblast hodnocení   kontaminace půdy rizikovými látkami 

 

Půda využívaná v zemědělství může být, a to zejména v oblastech, kde se pole zavlažují, rovněž 

kontaminována vodou používanou na zavlažování, která bývá převážně odebírána z vodních 

toků. Tato voda, do které jsou vypouštěny vyčištěné vody, často obsahuje kontaminanty, které 

nebyly v procesu čištění zcela odstraněny. Velké množství, a to zejména organických 

kontaminantů se sorbuje na sediment, případně na fyto- a zoo plankton, odkud se jako sekundární 

kontaminanty mohou uvolňovat do vody a po zavlažování následně do půdy.  

Stěžejní aktivity této problematiky jsou následující:  

 Vymezení organických kontaminantů, které mohou výše specifikovaným způsobem 

kontaminovat vodu z recipientu. Kromě klasických xenobiotik typu PCB a PAH se jedná 

zejména o rezidua léčiv, rezidua syntetických vonných látek, tenzidů a jejich 

degradačních produktů, např. nonylfenolů. 

 Stanovení nejnižších přípustných množství obsažených v závlahové vodě a v půdě, ve 

vztahu k riziku přestupu těchto kontaminantů do rostlin, objemných krmiv a do krmných 

směsí. 

 Monitorování reálných obsahů v závlahových vodách a v půdách.  

 Návrh vhodných opatření a návrh nových technologií aplikovaných v čistírnách 

odpadních vod, které by umožnily lepší odstranění výše specifikovaných kontaminantů, 

případně, které by umožnily jejich degradaci na chemické sloučeniny, které by negativně 

neohrožovaly půdní ekosystémy.  
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Dokument zpracovali:  

 

 Členové Vědeckého výboru fytosanitární a životního prostředí:  

 

Garanti:  

Stejskal V., VÚRV (ČR) 

Prof. Ch. Athanassiou (Řecko) ,  

Prof. Jordi Riaduvets (Španělsko)  

 

 

Cíle pracovního stanoviska  VV 

Obecné: Cílem bylo splnění výstupů dle plánu práce VV na rok 2014 - spolupráce s EFSA a 

zahraničními institucemi  

Specifické:   

Iniciace řešení problému invazivního škůdce Trogoderma granarium  v Evropské unii a v EFSA 

 

 

1. Aktivita expertů z Řecka, Španělska a České republiky - řešení týkající se 
invazivního škůdce Trogoderma granarium v Evropské unii  

 

1.1. Mezinárodním  týmem byl připraven materiál k přehodnocení  T. granarium  

 ( Prof. Ch. Athanassiou; Prof. Jordi Riaduvets, V Stejskal):  

 

Část ze zaslaného zdůvodnění významu pro EFSA:  

"T. granarium- importance and implications for Europe" 

As noted above, the khapra beetle is a serious pest in dry and hot conditions, where complete 

destruction of the infested grains and pulses takes place within a very short time. According to 
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EPPO, it is generally difficult to distinguish the populations of T. granarium between records that 

are related with introductions and those of established infestations. It is endemic in areas that lays 

north between the 35o parallel and south by the equator, such as West Africa and east by Burma, 

incl. the dry regions along the Suez Canal until India and Pakistan. T. granarium has been 

introduced in other areas, such as Europe and USA, causing severe local outbreaks and damages. 

In US, it is accidentally introduced during the 40s, and since then, considerable measures were  

taken for its eradication, which was completed in 1966. Then, the species was reestablished in 

1978 in six States, but eradicated again successfully in 1983. However, form 2010 and until 

today, there were hundreds of interceptions in the US entry ports, which are 25 more than the 

total number of interceptions that was recorded between 1984 and 2009. 

 In the areas that are covered by EPPO, the khapra beetle is considered to be established in 

several countries. In fact, according to the EPPO guidelines, there are important endemic zones 

for the khapra beetle within the EPPO zone. These include an extremely wide area in the southern 

Mediterranean, and which starts from Morocco to the west and ends in Israel to the east, and 

covers also Tunisia, Egypt, Cyprus and Turkey and possibly Syria and Libya. At the same time, 

there are other EPPO countries on which the khapra beetle has been recorded but not officially 

established. These include Austria, Belgium, Hungary, Luxemburg, Italy, Netherlands and Spain. 

However, there are serious concerns that currently this species is likely to be established in some 

parts of Southern Spain and Southern Greece, but this was not officially confirmed yet. The 

“alien” and “invasive” nature of this species, along with the change in global temperature and the 

international trade of durable food, constitutes its further expansion to the north likely in the near 

future. In this regards, there are five major factors that constitute essential the establishment and 

the adoption of major actions towards the improved management of this species." 
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1.2. Formulace dotazu do EFSA 

Na mezinárodní konferenci  o skladištních škůdcích byl workshop (USA, Austrálie) na téma 

regulovaného (karanténního) škůdce Trogoderma granarium, který byl dříve v Evropě rovněž 

regulovaný ( viz. příloha EPPO). V současné době se zdá, že jeho význam narůstá  aniž je to 

pozorováno - je  obtížně determinovatelný.  Kolegové  z Řecka a Španělska a dalších států EU 

 mají obavy, že existuje řada importů aniž byl tento škůdce identifikován. 

 

Vypracovali proto  popis problému a návrh projektu (viz. ) příloha. Obracím se proto  na Vás s 

žádostí o pomoc a odbornou radu jak bychom měli postupovat , aby to např. EFSA mohla zapojit 

do svých programů.  

 

2. Navržený postup ze strany EFSA 

2.1. Návrh na formální postup řešení ze strany EFSA: 

 

 

Thank you very much for your message and your interest for EFSA’s work. 

Thank you also for sending us your proposal of the project “The invasive pest Khapra beetle in 

Europe and its consequences for storage of durable commodities” 

 

According to the Article 29, par. 1 of the Regulation (EC) No 178/2002178 EFSA can accept a 

mandate from the  Commission, European Parliament or from a Member State. 
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You informed us in your e-mail that your colleagues from several EU Member States like Spain 

and Greece are worried about possible imports without identification of Trogoderma granarium 

too. In this case we would suggest you present and discuss this issue with the Commission and 

seek support  and agreement with other Member States (e.g. COPHS meeting could be the proper 

forum). Depending of the outcome of this discussion the Commission could decide to submit to 

EFSA an official request for a scientific opinion on this issue.  

 

In case you would like to draw the attention of the PLH Network members to Trogoderma 

granarium you can propose this topic as an agenda point of one of the next meetings and present 

it to the PLH Network members. 

 

I hope my reply is helpful to you and remain at your disposal for any further clarification that 

may be needed, 

Svetla KOZELSKA 

Animal and Plant Health Unit  

 

 

 

 

European Food Safety Authority  

Via Carlo Magno 1A 

I-43100 Parma, Italy 

Tel: +39-0521-036.367 

Fax: +39-0521-036.0367 

E-Mail: svetla.kozelska@efsa.europa.eu 

mailto:svetla.kozelska@efsa.europa.eu
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Dokument zpracovali:  

 

 Členové Vědeckého výboru fytosanitární a životního prostředí:  

 

Garant P. Kapitola  

 

 

 

 

Cíle pracovního stanoviska  VV 

Obecné: Cílem  bylo splnění výstupů dle plánu práce VV na rok 2014.   

Specifické:   

Sledování a analýza PRA - k zaměření práce vědeckého výboru fytosanitárního a životního 

prostředí 

 

Výsledky činnosti ÚKZÚZ na úseku fytokarantény v oblasti „Vyhodnocování pest-risk a 

potenciálu šíření škůdců“ za rok 2014 

 

V roce 2014 byly v rámci monitoringu fytosanitárních rizik ŠO prováděném ÚKZÚZ (Sekcí 

ochrany proti škodlivým organismů) na území ČR potvrzeny výskyty těchto škodlivých 

organismů jako nových pro území ČR: Rhagoletis cingulata, Drosophila suzukii a Phytophthora 

rubi.  

Vrtule Rhagoletis cingulata (Diptera: Tephritidae): Výskyt zjistil RNDr. Oldřich Pultar (středisko 

BIOLA firmy ZEMCHEBA, s.r.o. v Chelčicích) odchytem na žluté lepové desky v několika 

sadech višní a třešní, determinace byla ověřena v diagnostické laboratoři ÚKZÚZ. Jde o 

karanténní škodlivý organismus zařazený v příloze 1 části A oddílu I vyhlášky č. 215/2008 Sb. 

(bod 25. Tephritidae /neevropské druhy/), tj. v seznamu ŠO, jejichž zavlékání a rozšiřování na 

území EU je zakázáno. Při zjištění výskytu tohoto ŠO by proto měla být přijata opatření vedoucí 

k eradikaci, nebo alespoň k zabránění jeho dalšího šíření. Pro rozhodnutí o nařízení MRO nebo 

úředního opatření v místech nálezů v ČR by bylo třeba nejprve provést vymezovací průzkum. 
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Detekce vrtulí je však prakticky možná jen podle dospělců odchycených do lapáků, což v letošní 

sezóně již nepřichází v úvahu. Lze odůvodněně předpokládat, že vrtule R. cingulata se v ČR 

vyskytuje na širším území v okolí nálezů nebo i v dalších oblastech pěstování višní a třešní. 

Téměř současný nález ve dvou oblastech ČR vzdálených přes 200 km totiž ukazuje na to, že tento 

druh se zřejmě přirozeně rozšířil ze sousedních zemí (Německa, Rakouska), kde je již řadu let 

znám jeho výskyt. Vrtule R. cingulata také mohla delší dobu unikat pozornosti, jednak z důvodu 

nízké populační hustoty, jednak proto, že při zběžné identifikaci (bez použití lupy) je zaměnitelná 

s obecně rozšířenou vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi), rovněž larvy obou druhů jsou si velmi 

podobné a také obdobně škodí. Z uvedených důvodů se doporučuje, aby ÚKZÚZ provedl v roce 

2015 detekční průzkum výskytu vrtule R. cingulata na celém území ČR, společně s 

monitorovacím průzkumem výskytu R. cerasi. Rozhodnutí o přijetí případných opatření bude 

vycházet z vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu. 

Octomilka Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae ) byla zjištěna v soukromé zahradě 

v rámci úředního detekčního průzkumu prováděném ÚKZÚZ. Druh škodí na drobném ovoci a 

také na révě vinné. Nejde o karanténní druh. Podle PRA zpracované fytoslužbou Německa (JKI 

Institut) pro území EU nejsou fytosanitární opatření k zabránění šíření a eradikaci v místech 

výskytu D. suzukii dostupná a proveditelná. Fytosanitární opatření proto v případě výskytu ČR 

nebyla přijata, škůdce je nutno zvládat v rámci integrované ochrany ovocných plodin. 

 

Patogen Phytophthora rubi (Oomycetes: Peronosporales) byl zjištěn v soukromé zahradě v rámci 

rostlinolékařských kontrol prováděných ÚKZÚZ. V EU není regulován, škodí na rostlinách rodu 

Rubus. V ČR po potvrzení výskytu nebyla přijata fytosanitární opatření, neboť z místa nálezu 

nehrozí šíření patogenu na rozmnožovací materiál rostlin rodu Rubus. Dopady P. rubi lze 

omezovat fungicidním ošetřením a agrotechnickými opatřeními. 
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Dokument zpracovali:  

 

 Členové Vědeckého výboru fytosanitární a životního prostředí:  

 

Odborný garant stanoviska  

Prof.  RNDr. ing. Kocourek  CSc; Ing. V. Stejskal ,B. Frýdová  

 

 

Cíle pracovního stanoviska  VV 

Obecné: Cílem  bylo splnění výstupů dle plánu práce VV na rok 2014.   

Specifické:    

- Sledování a analýza NAP k zaměření práce vědeckého výboru fytosanitárního a životního 

prostředí 

- Analýza řešení problému  NAP  (Národního akčního plánu snižování pesticidů)  

 

 

1. Plnění opatření NAP týkající se činnosti VVFŽP v roce 2014 za součinnosti 

vědeckovýzkumné základny a členů VVFŽP 

 

 

Definice  NAP : Národní akční plán ke snížení používání pesticidů1 (dále jen „NAP“) je soubor 

opatření, kterým je ve členských státech EU (dále jen „ČS“) realizován program snížení 

nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) na zdraví lidí a životní 

prostředí. Podle čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (dále také 

jen „směrnice 2009/128/ES“), každý ČS připraví vlastní národní akční plán a sdělí jej Evropské 

komisi a ostatním ČS do 26. listopadu 2012 s účinností od 1. 1. 2013. 
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Plnění opatření NAP  

 

4.30. MZe prostřednictvím SZPI analyzuje ve spolupráci s vědeckovýzkumnou základnou22 a 

univerzitami do 2014 míru rizika výskytu reziduí v tržní síti určené pro koncové spotřebitele, 

kam mohou dodávat potraviny také i neprofesionální uživatelé přípravků a dle výsledku doporučí 

řešení pro eliminaci rizik.  

Toto opatření splněno.  Se zprávou o cíleném monitoringu reziduí účinných látek přípravků 

v produktech na farmářských trzích, který provedla SZPI jako plnění úkolu NAP č. 4.30. byl  

VVFŽP seznámen. 

 

4.15. MZe ve spolupráci s ČAZV, odbornými asociacemi profesionálních uživatelů přípravků a s 

odbornými profesními sdruženími provede analýzu systému zadávání a hodnocení projektů 

rostlinolékařského výzkumu a dle výsledku analýzy navrhne do 2015 změny v tomto systému s 

cílem zvýšit efektivitu výzkumu jeho orientací na témata s vyšším využitím výsledků výzkumu v 

zemědělské praxi a s ohledem na potřeby vyvolané změnou rostlinolékařské legislativy.  

Toto opatření bylo naplněno studií s názvem „Analýza výsledků výzkumu v oblasti ochrany 

rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která byla vypracována pro potřeby 

MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i. Ve studii se navrhuje, aby ČAZV, odborné 

asociace profesionálních uživatelů přípravků a s odborné profesní sdružení byly s předloženou 

studií seznámeny a pro potřeby MZe se k ní vyjádřily. 
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4.16. MZe v součinnosti se SRS, s ČAZV a s resortními výzkumnými ústavy a zemědělskými 

univerzitami provede do 30. 6. 2013 inventuru vydaných certifikovaných metodik a dalších 

výsledků aplikačního charakteru (užitné vzory, patenty, technologie, poloprovozy atd.) s 

tématikou ochrany rostlin jako výsledků projektů MZe (a projektů dalších poskytovatelů, včetně 

výsledků institucionální podpory) a navrhne možnosti propojení informačních systémů s těmito 

výsledky, včetně jejich zveřejnění dálkovým přístupem nebo zveřejnění možností jejich 

využívání za úplatu.  

Toto opatření bylo naplněno studií s názvem „Analýza výsledků výzkumu v oblasti ochrany 

rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která byla vypracována pro potřeby 

MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i. Ve studii se navrhuje, aby ČAZV, odborné 

asociace profesionálních uživatelů přípravků a s odborné profesní sdružení byly s předloženou 

studií seznámeny a pro potřeby MZe se k ní vyjádřily. Dále se navrhuje, aby ÚKZÚZ dopracoval 

návrhy ze studie v konkrétním opatření k propojení Rostlinolékařského portálu a informačního 

systému státní správy s informačními systémy výzkumných organizací a univerzit ve způsobech 

zveřejňovaní výsledků výzkumu v oblasti integrované ochrany rostlin. 

 

4.69. MZe podpoří do 2020 zavádění méně rizikových alternativ ochrany rostlin (přípravky na 

bázi mikroorganismů a obecně na přírodní bázi).  

´Kol dosud trvá. Návrhy na plnění tohoto opatření nebyly předmětem plnění úkolů ve studii 

zadané VÚRV, v.v.i. a vyžadují samostatnou analýzu, pro kterou by mělo být předem 

rozhodnuto, jaké formy podpory a v jakém rozsahu by MZe mohlo zavádění méně rizikových 

alternativ ochrany rostlin podpořit. 
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4.2. MZe zajistí prostřednictvím SRS, za spoluúčasti MZd a ve spolupráci s vědeckovýzkumnou 

základnou
20

, univerzitami a profesními nevládními organizacemi přípravu informačních 

programů a dokumentů pro profesionální uživatele přípravků, další oprávněné osoby a pro 

veřejnost a jejich zveřejnění dálkovým způsobem formou postupně budovaného internetového 

"rostlinolékařského" portálu, zaměřeného na správné a bezpečné používání přípravků a na 

podporu využívání systémů integrované ochrany rostlin a nechemických metod pro profesionální 

uživatele přípravků a na průběžně aktualizované výsledky monitorování škodlivých organismů. 

Rostlinolékařský portál vznikne v několika etapách:  

 do roku 2014 – aplikace doporučených plodinově specifických metodických postupů k 

uplatňování IOR u hospodářsky nejvýznamnějších plodin (prozatím samostatná aplikace 

na stránkách SRS) – funkčnost aplikace do 30.6.2013  

 po roce 2014:  

 postupné doplňování plodinově specifických metodických postupů IOR pro další plodiny  

 rozvoj a převedení (propojení) stávajících aplikací SRS zabývajících se monitoringem, 

prognózami a varováním na rostlinolékařský portál  

 rozvoj a převedení (propojení) stávajících aplikací SRS zabývajících se přípravky na 

ochranu rostlin na rostlinolékařský portál  

 úprava stávajícího elektronicky vedeného registru povolených přípravků tak, aby uživatel 

mohl vyexportovat uživatelské sestavy (zejména přehled „plodina, škodlivý organismus, 

množina povolených přípravků“) včetně snadného filtrování údajů o podmínkách použití 
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přípravků s ohledem na ochranu vody a životního prostředí; s přímým propojením na 

návody na použití přípravků a možností tisku a zaslání sestav e-mailem  

 vybudování internetové rostlinolékařské poradny (s vazbou na akreditované 

rostlinolékařské poradce)  

 vybudování možnosti vlastního profilu uživatele portálu – automatické zasílání aktuálních 

informací, lokální napojení na výsledky monitoringu s možnostmi prognóz a varování o 

výskytu škodlivých organismů  

 doplnění odkazů na související informační systémy subjektů vědeckovýzkumné základny 

a univerzit.  

 

Opatření jako celek a většině bodů splněno za účasti vědeckovýzkumné základny a členů 

VVFŽP. Doporučení k dopracování jsou uvedena ve studii s názvem „Analýza výsledků 

výzkumu v oblasti ochrany rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která 

byla vypracována pro potřeby MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i.  Rostlinolékařský 

portál je přístupný na adrese: 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uv

od 

Informace týkající se kontrolního systému integrované ochrany rostlin
1
 naleznete na adrese: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-

dodrzovani-zasad-ior/. 

 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uvod
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uvod
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-dodrzovani-zasad-ior/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-dodrzovani-zasad-ior/
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2.2.6. Další činnosti  Vědeckého výbor  pro NAP  v oblasti rodenticidů  

 

2.6.1. Analýza rizik - studie   

Vědecký výbor  dle schváleného plánu práce  vypracoval a oponoval veřejné vědeckou studii  k 

rizikům  požívání rodenticidů  ve  vztahu k NAP  

Vědecká studie: Studie podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP ,  NAP ke snížení  

používání pesticidů v ČR Rizika  rodenticidů a  hlodavců. 

 Garant: Doc. RNDr. P. Rödl, CSC  

Cíle  studie: 

Analýza problémů použití rodenticidů (přípravků na ochranu rostlin a biocidů) v kontextu  

k NAP. 

Podat přehled terminologie použití rodenticidů k aktuální legislativě a metodologické 

terminologie vázané k deratizaci. 

Uvést přehled rizik působených hlodavci a přehled rizik způsobených rodenticidy.   

Prezentovat uveden pilotní experiment ukazující na odložený účinek na myš domácí, který 

v důsledku působí rizika sekundárních otrav 

 

Publikace studie: pdf.  celé studie je zdarma ke stažení  na www stránkách vědeckého výboru 

(www. phytosanitary. org.) 

 

2.6.2.  Komunikace rizik-  seminář k NAP a rodenticidů 

 

Dne 17.12 .2014  Vědecký výbor  uspořádal konferenci k aktuálním rizikům  požívání 

rodenticidů  ve vztahu k NAP uspořádal  seminář pro odbornou veřejnost.  

Pozvánka:  
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  Vědecký Výbor Fytosanitární a životního prostředí si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

 

Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy 

 

 
Který se bude konat v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby,v.v.i , 

 

ve středu 17.12. 2014   od 9:00h do 12:00h 

 
  Program: 

 
1. Ing. Michal Hnízdil (Mze ČR ) Úvod:  NAP  ve vztahu rodenticidům  a insekticidům. 

 
2. Ing. V. Stejskal Ph.D.( VÚRV,v.v.i) Rodenticidní Biocidy vs POR a interpretace v Evropské unii   
 
3. Ing. Milan Zapletal (Česká rostlinolékařská společnost) Bezpečná aplikace rodenticidů mimo budovy (Rostlinolékaři) 
 
5. Doc. Rödl,CSc (SZÚ Praha) - Metodika deratizace - zákony 
 
6.RNDr. Mazánek,Ph.D. (Krajská hygienická. stanice /KHS/ - Olomouc)  Současná legislativa  DDD a  její dodržování v deratizační  praxi.          
 
7.RNDr. M. Fraňková, Ph.D. + ing. R. Aulický, Ph.D. ( VÚRV,v.v.i)  Význam poznatků biologie hlodavců pro deratizační praxi.   
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2.2.7. Seznam publikovaných informačních materiálů v oblasti bezpečnosti 

potravin určených pro spotřebitele 

 

Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy. 

Editoři: Stejskal V., Frýdová, B. 

 

 

 

 

 

3. Hlavní  závěry  úkolů vyplývajících ze spolupráce s Evropským úřadem 

pro bezpečnost potravin (EFSA) 

 

1. Aktivita expertů z Řecka, Španělska a České republiky - řešení týkající se 
invazivního škůdce Trogoderma granarium v Evropské unii  

1.1. Mezinárodním  týmem byl připraven materiál k přehodnocení  T. granarium  

 ( Prof. Ch. Athanassiou; Prof. Jordi Riaduvets, V Stejskal):  

 

Část ze zaslaného zdůvodnění významu pro EFSA:  

"T. granarium- importance and implications for Europe" 

As noted above, the khapra beetle is a serious pest in dry and hot conditions, where complete 

destruction of the infested grains and pulses takes place within a very short time. According to 

EPPO, it is generally difficult to distinguish the populations of T. granarium between records that 

are related with introductions and those of established infestations. It is endemic in areas that lays 

north between the 35o parallel and south by the equator, such as West Africa and east by Burma, 

incl. the dry regions along the Suez Canal until India and Pakistan. T. granarium has been 
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introduced in other areas, such as Europe and USA, causing severe local outbreaks and damages. 

In US, it is accidentally introduced during the 40s, and since then, considerable measures were  

taken for its eradication, which was completed in 1966. Then, the species was reestablished in 

1978 in six States, but eradicated again successfully in 1983. However, form 2010 and until 

today, there were hundreds of interceptions in the US entry ports, which are 25 more than the 

total number of interceptions that was recorded between 1984 and 2009. 

 In the areas that are covered by EPPO, the khapra beetle is considered to be established in 

several countries. In fact, according to the EPPO guidelines, there are important endemic zones 

for the khapra beetle within the EPPO zone. These include an extremely wide area in the southern 

Mediterranean, and which starts from Morocco to the west and ends in Israel to the east, and 

covers also Tunisia, Egypt, Cyprus and Turkey and possibly Syria and Libya. At the same time, 

there are other EPPO countries on which the khapra beetle has been recorded but not officially 

established. These include Austria, Belgium, Hungary, Luxemburg, Italy, Netherlands and Spain. 

However, there are serious concerns that currently this species is likely to be established in some 

parts of Southern Spain and Southern Greece, but this was not officially confirmed yet. The 

“alien” and “invasive” nature of this species, along with the change in global temperature and the 

international trade of durable food, constitutes its further expansion to the north likely in the near 

future. In this regards, there are five major factors that constitute essential the establishment and 

the adoption of major actions towards the improved management of this species." 

 

1.2. Formulace dotazu do EFSA 

Na mezinárodní konferenci  o skladištních škůdcích byl workshop (USA, Austrálie) na téma 

regulovaného (karanténního) škůdce Trogoderma granarium, který byl dříve v Evropě rovněž 
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regulovaný ( viz. příloha EPPO). V současné době se zdá, že jeho význam narůstá  aniž je to 

pozorováno - je  obtížně determinovatelný.  Kolegové  z Řecka a Španělska a dalších států EU 

 mají obavy, že existuje řada importů aniž byl tento škůdce identifikován. 

 

Vypracovali proto  popis problému a návrh projektu (viz. ) příloha. Obracím se proto  na Vás s 

žádostí o pomoc a odbornou radu jak bychom měli postupovat , aby to např. EFSA mohla zapojit 

do svých programů.  

 

2. Navržený postup ze strany EFSA 

2.1. Návrh na formální postup řešení ze strany EFSA: 

 

 

Thank you very much for your message and your interest for EFSA’s work. 

Thank you also for sending us your proposal of the project “The invasive pest Khapra beetle in Europe 

and its consequences for storage of durable commodities” 

 

According to the Article 29, par. 1 of the Regulation (EC) No 178/2002178 EFSA can accept a mandate 

from the  Commission, European Parliament or from a Member State. 

 

You informed us in your e-mail that your colleagues from several EU Member States like Spain and 

Greece are worried about possible imports without identification of Trogoderma granarium too. In this 

case we would suggest you present and discuss this issue with the Commission and seek support  and 

agreement with other Member States (e.g. COPHS meeting could be the proper forum). Depending of 
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the outcome of this discussion the Commission could decide to submit to EFSA an official request for a 

scientific opinion on this issue.  

 

In case you would like to draw the attention of the PLH Network members to Trogoderma granarium you 

can propose this topic as an agenda point of one of the next meetings and present it to the PLH Network 

members. 

 

I hope my reply is helpful to you and remain at your disposal for any further clarification that may be 

needed, 

 

Svetla KOZELSKA 

Animal and Plant Health Unit  

 

 

 

 

 

European Food Safety Authority  

Via Carlo Magno 1A 

I-43100 Parma, Italy 

Tel: +39-0521-036.367 

Fax: +39-0521-036.0367 

E-Mail: svetla.kozelska@efsa.europa.eu 

mailto:svetla.kozelska@efsa.europa.eu
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Výsledky činnosti ÚKZÚZ na úseku fytokarantény v oblasti „Vyhodnocování pest-risk a 

potenciálu šíření škůdců“ za rok 2014 

 

 

 

 

V roce 2014 byly v rámci monitoringu fytosanitárních rizik ŠO prováděném ÚKZÚZ (Sekcí 

ochrany proti škodlivým organismů) na území ČR potvrzeny výskyty těchto škodlivých 

organismů jako nových pro území ČR: Rhagoletis cingulata, Drosophila suzukii a Phytophthora 

rubi.  

Vrtule Rhagoletis cingulata (Diptera: Tephritidae): Výskyt zjistil RNDr. Oldřich Pultar (středisko 

BIOLA firmy ZEMCHEBA, s.r.o. v Chelčicích) odchytem na žluté lepové desky v několika 

sadech višní a třešní, determinace byla ověřena v diagnostické laboratoři ÚKZÚZ. Jde o 

karanténní škodlivý organismus zařazený v příloze 1 části A oddílu I vyhlášky č. 215/2008 Sb. 

(bod 25. Tephritidae /neevropské druhy/), tj. v seznamu ŠO, jejichž zavlékání a rozšiřování na 

území EU je zakázáno. Při zjištění výskytu tohoto ŠO by proto měla být přijata opatření vedoucí 

k eradikaci, nebo alespoň k zabránění jeho dalšího šíření. Pro rozhodnutí o nařízení MRO nebo 

úředního opatření v místech nálezů v ČR by bylo třeba nejprve provést vymezovací průzkum. 

Detekce vrtulí je však prakticky možná jen podle dospělců odchycených do lapáků, což v letošní 

sezóně již nepřichází v úvahu. Lze odůvodněně předpokládat, že vrtule R. cingulata se v ČR 

vyskytuje na širším území v okolí nálezů nebo i v dalších oblastech pěstování višní a třešní. 

Téměř současný nález ve dvou oblastech ČR vzdálených přes 200 km totiž ukazuje na to, že tento 

druh se zřejmě přirozeně rozšířil ze sousedních zemí (Německa, Rakouska), kde je již řadu let 

znám jeho výskyt. Vrtule R. cingulata také mohla delší dobu unikat pozornosti, jednak z důvodu 

nízké populační hustoty, jednak proto, že při zběžné identifikaci (bez použití lupy) je zaměnitelná 

s obecně rozšířenou vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi), rovněž larvy obou druhů jsou si velmi 

podobné a také obdobně škodí. Z uvedených důvodů se doporučuje, aby ÚKZÚZ provedl v roce 

2015 detekční průzkum výskytu vrtule R. cingulata na celém území ČR, společně s 

monitorovacím průzkumem výskytu R. cerasi. Rozhodnutí o přijetí případných opatření bude 

vycházet z vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu. 
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Octomilka Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae ) byla zjištěna v soukromé zahradě 

v rámci úředního detekčního průzkumu prováděném ÚKZÚZ. Druh škodí na drobném ovoci a 

také na révě vinné. Nejde o karanténní druh. Podle PRA zpracované fytoslužbou Německa (JKI 

Institut) pro území EU nejsou fytosanitární opatření k zabránění šíření a eradikaci v místech 

výskytu D. suzukii dostupná a proveditelná. Fytosanitární opatření proto v případě výskytu ČR 

nebyla přijata, škůdce je nutno zvládat v rámci integrované ochrany ovocných plodin. 

 

Patogen Phytophthora rubi (Oomycetes: Peronosporales) byl zjištěn v soukromé zahradě v rámci 

rostlinolékařských kontrol prováděných ÚKZÚZ. V EU není regulován, škodí na rostlinách rodu 

Rubus. V ČR po potvrzení výskytu nebyla přijata fytosanitární opatření, neboť z místa nálezu 

nehrozí šíření patogenu na rozmnožovací materiál rostlin rodu Rubus. Dopady P. rubi lze 

omezovat fungicidním ošetřením a agrotechnickými opatřeními. 

 

 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 

 

50 

 

 

4.  Závěry monitoringu sledovaných webových stránek 

 

 

 
 Tak, jako v minulých letech Výbor monitoruje hygienická pochybení způsobená synantropními 

hlodavci, či skladištními škůdci všeho druhu i v roce 2014, která se vyskytla v prodejnách s 

potravinami, pekárnách, v provozovnách, kde připravují potraviny pro lidskou spotřebu. I přes 

veškerá pochybení a kontroly v minulých letech, trend výskytu škůdců, neklesá, bylo 

zaznamenáno 14 případů hygienického pochybení. 
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POČET  
 

1. 
03. 12. 2014SZPI uzavřela prodejnu JIP pro nepřijatelnou 
hygienickou situaci[2014] 

2. 22. 11. 2014SZPI uzavřela pekárnu na Prostějovsku[2014] 

3. 

24. 10. 2014SZPI uzavřela provozovnu na Domažlicku pro 
výskyt myších exkrementů a špatnou hygienickou 
praxi[2014] 

4. 
04. 11. 2014SZPI uzavřela provozovnu GiganTextil v 
Kolíně[2014] 

5. 
04. 11. 2014SZPI zjistila nepřijatelné hygienické podmínky v 
prodejně A Ton Tan na Pardubicku[Aktuality] 

6. 
19. 09. 2014Inspekce uzavřela část centrálního skladu DC 
Kaufland Česká republika v.o.s. v Olomouci[2014] 

             7.   28. 08. 2014SZPI uzavřela Lomanskou pekárnu ve Františkových lázních 

             8. 05. 07. 2014Inspekce uzavřela pekárnu v Mohelnici  

             9. 04. 04. 2014Inspekce uzavřela Konzum pro výskyt hlodavců  

            10 12. 03. 2014SZPI uzavřela Penny Market v Plzni  

11. 
07. 03. 2014Inspekce uzavřela Penny Market v Hradci Králové, 
v prodejně zjistila hlodavci poškozené potraviny[2014] 

12. 
04. 04. 2014Inspekce uzavřela Konzum pro výskyt 
hlodavců[2014] 

13. 
07. 05. 2014Inspekce uzavřela provozovnu v Plzeňském 
kraji[2014] 

14. 05. 08. 2014Inspekce uzavřela prodejnu Albert v Plzni  

  

  

  

  

 
více informací 

 

07. 11. 2014SZPI nařídila společnosti Tesco stáhnout ze všech 
poboček dvě šarže výrobků napadených škůdci nebo 
plísní[2014] 

 

24. 01. 2014SZPI zakázala prodej 11 šarží potravin napadených 
škůdci a kažením[2014] 

 
více informací 

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1064365&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1062269&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1059272&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1058520&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1063586&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1068300&docType=ART&nid=12173
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1057037&docType=ART&nid=12173
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20. 12. 2013Datle s červy stahuje i Tesco a Billa[2013]   
 
 
 
 
  

5.  Závěry z konferencí a seminářů k problematice bezpečnosti potravin 

Pan předseda se  aktivně zúčastnil semináře na téma: 
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6. Předložené návrhy k realizaci Národního akčního plánu ke snížení 

používání pesticidů v ČR“ 

 

4.30. MZe prostřednictvím SZPI analyzuje ve spolupráci s vědeckovýzkumnou základnou 22 a 

univerzitami do 2014 míru rizika výskytu reziduí v tržní síti určené pro koncové spotřebitele, 

kam mohou dodávat potraviny také i neprofesionální uživatelé přípravků a dle výsledku doporučí 

řešení pro eliminaci rizik.  

Toto opatření splněno.  Se zprávou o cíleném monitoringu reziduí účinných látek přípravků 

v produktech na farmářských trzích, který provedla SZPI jako plnění úkolu NAP č. 4.30. byl  

VVFŽP seznámen. 
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4.15. MZe ve spolupráci s ČAZV, odbornými asociacemi profesionálních uživatelů přípravků a s 

odbornými profesními sdruženími provede analýzu systému zadávání a hodnocení projektů 

rostlinolékařského výzkumu a dle výsledku analýzy navrhne do 2015 změny v tomto systému s 

cílem zvýšit efektivitu výzkumu jeho orientací na témata s vyšším využitím výsledků výzkumu v 

zemědělské praxi a s ohledem na potřeby vyvolané změnou rostlinolékařské legislativy.  

Toto opatření bylo naplněno studií s názvem „Analýza výsledků výzkumu v oblasti ochrany 

rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která byla vypracována pro potřeby 

MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i. Ve studii se navrhuje, aby ČAZV, odborné 

asociace profesionálních uživatelů přípravků a s odborné profesní sdružení byly s předloženou 

studií seznámeny a pro potřeby MZe se k ní vyjádřily. 

4.16. MZe v součinnosti se SRS, s ČAZV a s resortními výzkumnými ústavy a zemědělskými 

univerzitami provede do 30. 6. 2013 inventuru vydaných certifikovaných metodik a dalších 

výsledků aplikačního charakteru (užitné vzory, patenty, technologie, poloprovozy atd.) s 

tématikou ochrany rostlin jako výsledků projektů MZe (a projektů dalších poskytovatelů, včetně 

výsledků institucionální podpory) a navrhne možnosti propojení informačních systémů s těmito 

výsledky, včetně jejich zveřejnění dálkovým přístupem nebo zveřejnění možností jejich 

využívání za úplatu.  

Toto opatření bylo naplněno studií s názvem „Analýza výsledků výzkumu v oblasti ochrany 

rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která byla vypracována pro potřeby 

MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i. Ve studii se navrhuje, aby ČAZV, odborné 

asociace profesionálních uživatelů přípravků a s odborné profesní sdružení byly s předloženou 
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studií seznámeny a pro potřeby MZe se k ní vyjádřily. Dále se navrhuje, aby ÚKZÚZ dopracoval 

návrhy ze studie v konkrétním opatření k propojení Rostlinolékařského portálu a informačního 

systému státní správy s informačními systémy výzkumných organizací a univerzit ve způsobech 

zveřejňovaní výsledků výzkumu v oblasti integrované ochrany rostlin. 

 

4.69. MZe podpoří do 2020 zavádění méně rizikových alternativ ochrany rostlin (přípravky na 

bázi mikroorganismů a obecně na přírodní bázi).  

´Kol dosud trvá. Návrhy na plnění tohoto opatření nebyly předmětem plnění úkolů ve studii 

zadané VÚRV, v.v.i. a vyžadují samostatnou analýzu, pro kterou by mělo být předem 

rozhodnuto, jaké formy podpory a v jakém rozsahu by MZe mohlo zavádění méně rizikových 

alternativ ochrany rostlin podpořit. 

4.2. MZe zajistí prostřednictvím SRS, za spoluúčasti MZd a ve spolupráci s vědeckovýzkumnou 

základnou
20

, univerzitami a profesními nevládními organizacemi přípravu informačních 

programů a dokumentů pro profesionální uživatele přípravků, další oprávněné osoby a pro 

veřejnost a jejich zveřejnění dálkovým způsobem formou postupně budovaného internetového 

"rostlinolékařského" portálu, zaměřeného na správné a bezpečné používání přípravků a na 

podporu využívání systémů integrované ochrany rostlin a nechemických metod pro profesionální 

uživatele přípravků a na průběžně aktualizované výsledky monitorování škodlivých organismů. 

Rostlinolékařský portál vznikne v několika etapách:  

 do roku 2014 – aplikace doporučených plodinově specifických metodických postupů k 

uplatňování IOR u hospodářsky nejvýznamnějších plodin (prozatím samostatná aplikace 

na stránkách SRS) – funkčnost aplikace do 30.6.2013  
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 po roce 2014:  

 postupné doplňování plodinově specifických metodických postupů IOR pro další plodiny  

 rozvoj a převedení (propojení) stávajících aplikací SRS zabývajících se monitoringem, 

prognózami a varováním na rostlinolékařský portál  

 rozvoj a převedení (propojení) stávajících aplikací SRS zabývajících se přípravky na 

ochranu rostlin na rostlinolékařský portál  

 úprava stávajícího elektronicky vedeného registru povolených přípravků tak, aby uživatel 

mohl vyexportovat uživatelské sestavy (zejména přehled „plodina, škodlivý organismus, 

množina povolených přípravků“) včetně snadného filtrování údajů o podmínkách použití 

přípravků s ohledem na ochranu vody a životního prostředí; s přímým propojením na 

návody na použití přípravků a možností tisku a zaslání sestav e-mailem  

 vybudování internetové rostlinolékařské poradny (s vazbou na akreditované 

rostlinolékařské poradce)  

 vybudování možnosti vlastního profilu uživatele portálu – automatické zasílání aktuálních 

informací, lokální napojení na výsledky monitoringu s možnostmi prognóz a varování o 

výskytu škodlivých organismů  

 doplnění odkazů na související informační systémy subjektů vědeckovýzkumné základny 

a univerzit.  

 

Opatření jako celek a většině bodů splněno za účasti vědeckovýzkumné základny a členů 

VVFŽP. Doporučení k dopracování jsou uvedena ve studii s názvem „Analýza výsledků 

výzkumu v oblasti ochrany rostlin a návrh priorit výzkumu integrované ochrany rostlin“, která 
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byla vypracována pro potřeby MZe na základě smlouvy o dílo s VÚRV,v.v.i.  Rostlinolékařský 

portál je přístupný na adrese: 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uv

od 

Informace týkající se kontrolního systému integrované ochrany rostlin
1
 naleznete na adrese: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-

dodrzovani-zasad-ior/. 

 

 

2. Další činnosti  Vědeckého výbor  pro NAP  v oblasti rodenticidů  
 

2.1. Analýza rizik - studie   

Vědecký výbor  dle schváleného plánu práce  vypracoval a oponoval veřejné vědeckou studii  k 

rizikům  požívání rodenticidů  ve  vztahu k NAP  

Vědecká studie: Studie podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP ,  NAP ke snížení  

používání pesticidů v ČR Rizika  rodenticidů a  hlodavců. 

 Garant: Doc. RNDr. P. Rödl, CSC  

Cíle  studie: 

Analýza problémů použití rodenticidů (přípravků na ochranu rostlin a biocidů) v kontextu  

k NAP. 

Podat přehled terminologie použití rodenticidů k aktuální legislativě a metodologické 

terminologie vázané k deratizaci. 

Uvést přehled rizik působených hlodavci a přehled rizik způsobených rodenticidy.   

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uvod
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:uvod|kap:uvod
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-dodrzovani-zasad-ior/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/kontrola-dodrzovani-zasad-ior/
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Prezentovat uveden pilotní experiment ukazující na odložený účinek na myš domácí, který 

v důsledku působí rizika sekundárních otrav 

 

 

 

 

2.2.  Komunikace rizik-  seminář k NAP a rodenticidů 

 

Dne 17.12 .2014  Vědecký výbor  uspořádal konferenci k aktuálním rizikům  požívání 

rodenticidů  ve vztahu k NAP uspořádal  seminář pro odbornou veřejnost.  

 

Pozvánka:  

  Vědecký Výbor Fytosanitární a životního prostředí si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

 

Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy 

 

 

Který se bude konat v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby,v.v.i , 
 
ve středu 17.12. 2014   od 9:00h do 12:00h 
 
  Program: 

 
1. Ing. Michal Hnízdil (Mze ČR ) Úvod:  NAP  ve vztahu rodenticidům  a insekticidům. 

 
2. Ing. V. Stejskal Ph.D.( VÚRV,v.v.i) Rodenticidní Biocidy vs POR a interpretace v Evropské unii   
 
3. Ing. Milan Zapletal (Česká rostlinolékařská společnost) Bezpečná aplikace rodenticidů mimo budovy (Rostlinolékaři) 
 
5. Doc. Rödl,CSc (SZÚ Praha) - Metodika deratizace - zákony 
 
6.RNDr. Mazánek,Ph.D. (Krajská hygienická. stanice /KHS/ - Olomouc)  Současná legislativa  DDD a  její dodržování v deratizační  praxi.          
 
7.RNDr. M. Fraňková, Ph.D. + ing. R. Aulický, Ph.D. ( VÚRV,v.v.i)  Význam poznatků biologie hlodavců pro deratizační praxi.   
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7. Závěry analýzy priorit Horizont 2020 programu EU v oblasti „ Food and 

Safety“ 

 

Témata HORIZONT 2020 a jejich relevance k práci VV 

  
V roce 2014 byla provedena další analýza programů uvedených v Horizont 2020  a byly  vybrány 

a zpracovány následující okruhy tematické okruhy  

 
 

1.1. Oblast hodnocení rizik při pěstování krmiv (podtéma- Bezpečná 
krmiva) 
 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí má jako jednu ze svých priorit sledování 

vstupů možných kontaminantů biologického původu do potravního řetězce. Permanentní 

pozornost je proto věnována i kvalitě a hygienické nezávadnosti krmiv.  V průběhu vegetační  

periody i během následného zpracovávání surovin pro výrobu krmiv a jejich skladování dochází 

ke kontaminaci nejen materiálem abiotického původu, ale především různými mikroorganismy či  

produkty jejich metabolismu. Pokud jsou hygienicky či toxikologicky nevyhovující krmiva 

součástí diety hospodářských zvířat lze očekávat vstup kontaminantů do celého potravního 

řetězce. Příkladem takových látek, jejichž následná eliminace je velmi obtížná či téměř 

nerealizovatelná jsou mykotoxiny. Produkty sekundárního  metabolismu houbových patogenních 

organismů jsou nízkomolekulární chemické sloučeniny a jsou rizikové pro všechny teplokrevné 

konzumenty včetně člověka.   
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Program Horizont 2020 je v oblasti Life Sciences zaměřen primárně na problematiku bezpečnosti 

celého potravního řetězce. Konkrétně se jedná o oblast  „Food Security, Sustainable Agriculture 

and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy“. 

Přímou vazbu na studium kvality krmiv jako vstupů do potravního řetězce mají  

následující dva programy: 

Agri-food sector for a safe and healthy diet 

Ensuring food security goes beyond securing a sufficient supply. It also requires social and 

economic access to safe and nutritious food. Food consumption has an impact on human health 

and the environment. The challenge is how to meet consumers' needs and preferences while 

minimising the related impact on health and the environment. Research and innovation will 

address food and feed security and safety, the competitiveness of the European agri-food industry 

and the sustainability of food production, processing and consumption. It will cover the whole 

food chain and related services from primary production to consumption. 

 

Delivering strategic solutions for healthy and safe foods and diets for all 

Research on healthy foods and diets focuses on the nutritional needs and the impact of food on 

physiological functions and physical and mental performance. The activities aim at studying the 

links between diet, ageing, chronic disease and disorders and dietary patterns and aim to identify 

dietary solutions and innovations leading to improvements in health and well-being. Research on 

safe foods and diets focuses on chemical and biological hazards throughout the total food, feed 

and drinking water supply chains with regard to risk and exposure assessment, monitoring, 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 

 

65 

 

control and tracing. Moreover, to meet international challenges in trade, the activities also focus 

on the development of improved food safety standards. 

 

Dané oblasti mají úzký vztah k zemědělské produkci a potravním řetězcům (kvalita a 

bezpečnost). Zároveň je zdůrazněn i management přírodních zdrojů, který s problematikou 

kontaminace půd může souviset. Programy jsou definovány v obecnější rovině, lze proto 

předpokládat akceptování návrhů konkrétněji zaměřených témat v relativně širokém odborném 

záběru.  

 

 

1.2. Oblast rizik kontaminantů půdy ( podtéma- Problematika 

kontaminace půdy rizikovými látkami.) 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí se zabývá rovněž problémem kontaminace 

půdy potenciálně rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty. Půda se řadí k 

významným přírodním zdrojům a její nevyhovující hygienický stav negativně ovlivňuje další 

složky ekosystému (podzemní voda, vegetace, půdní edafon atd.) a kvalitu potravních řetězců. 

Extrémní zátěže pak mohou přímo ovlivnit lidské zdraví prostřednictvím inhalačního, dermálního 

a orálního příjmu osobami, pohybujícími se po kontaminovaném povrchu půd. 

 

Celá problematika se řeší prostřednictvím následujících stěžejních aktivit: 

- Vymezení prvků a sloučenin, jejichž zvýšené koncentrace v půdním prostředí přinášejí 

významná rizika. 
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- Stanovení maximálně přípustných koncentrací těchto prvků a sloučenin v půdě, vzhledem 

k definovaným rizikům. 

- Monitorování reálných obsahů v půdách, identifikace „hot spotů“. 

- Hledání a vypracování vhodných nápravných opatření na zatížených půdách, otázka 

remediačních postupů a technologií, vhodných způsobů zemědělského hospodaření, způsobů 

asanací půd s extrémní zátěží. 

Program Horizon 2020 pokrývá uvedenou problematiku spíše rámcově. Relevantní je oblast 

„Societal Challenges“, sekce „Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 

Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy“. Přímý vztah k dané problematice 

mají programy: 

Agriculture and forestry 

Agriculture and forestry have always had and maintain an important role for EU’s society: they 

supply reliable, healthy and nutritious food as well as feed and non-food products for a wide 

range of industries, shape and take care of our landscapes, provide public goods, and keep the 

countryside alive by providing jobs. Research activities and policies will help to cope with the 

three main challenges these sectors are facing today: securing viable food production in face of a 

growing world food demand; ensuring sustainable management of natural resources and climate 

action; and finally to contribute to a balanced territorial development of the EU’s rural areas and 

their communities. 

Agri-food sector for a safe and healthy diet 

Ensuring food security goes beyond securing a sufficient supply. It also requires social and 

economic access to safe and nutritious food. Food consumption has an impact on human health 
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and the environment. The challenge is how to meet consumers' needs and preferences while 

minimising the related impact on health and the environment. Research and innovation will 

address food and feed security and safety, the competitiveness of the European agri-food industry 

and the sustainability of food production, processing and consumption. It will cover the whole 

food chain and related services from primary production to consumption. 

 

Dílčí závěry: Dané oblasti mají úzký vztah k zemědělské produkci a potravním řetězcům (kvalita 

a bezpečnost). Zároveň je zdůrazněn i management přírodních zdrojů, který s problematikou 

kontaminace půd může souviset. Programy jsou definovány v obecnější rovině, lze proto 

předpokládat akceptování návrhů konkrétněji zaměřených témat v relativně širokém odborném 

záběru. 

 

 1.3.  Oblast hodnocení a řízení rizik škůdců  ve vztahu ke zdraví rostlin  
(Podtéma-. regulovaní a invazivní škůdci) 
 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí se zabývá  tématem hodnocení a řízení rizik 

škůdců (regulovaní a invazivní škůdci). Předseda Vědeckého výboru řeší toto téma i v odborné 

komisi EFSA - Plant Health Network (PLH Network).  Program Horizon 2020 pokrývá uvedenou 

problematiku velmi cíleným způsobem. Relevantní je několik témat zejména však hodnocení a 

řízení rizik invazivních škůdců. 

 

Sustainable Food Security 

H2020-SFS-2014-2Sub call of: H2020-SFS-2014-2015 
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Topic: Native and alien pests in agriculture and forestry SFS-03a-2014 

 

Topic Description 

Specific challenge: Native and alien pests[1] cause increasing yearly losses to agriculture and 

forestry and plant production costs. Invasive alien species and new pests and diseases impact 

negatively on native species (e.g. outcompete), affect food chains, change biodiversity patterns 

and disrupt terrestrial ecosystems (including inland water bodies) and landscapes, with further 

impacts on economic and recreational activities. Climate change is expected to favour the 

permanent establishment of many alien pests and change the distribution of already established 

pests. The prevention of the entry, establishment and spread of new alien pests is regulated by the 

Directive 2000/29/EC. More environmental friendly approaches in pest and disease control are 

sought, in line with the Directive 2009/128/EC. Given the high costs associated with the 

prevention/controlling of pests and invasive alien species and the reduction of their 

environmental impacts, there is a need to further develop integrated mechanisms of response 

measures (practical solutions), ranging from prevention of entry to novel Integrated Pest 

Management (IPM) approaches. 

 

Scope: Proposals should address one of the following issue (A): 

 

A. [2014] Native and alien pests in agriculture and forestry 
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Proposals should address threats for both the agricultural (including horticulture) and forestry 

sectors. A number of native and/or alien pests and invasive alien species causing (or having high 

potential to cause) significant economic losses, having a large environmental impact and 

therefore posing a major threat for Europe, should be tackled. Advanced solutions for pests 

(including weeds) and invasive alien species prevention and management, utilising the latest 

plant health measures and technologies with biological and integrated approaches should be 

sought. While the centre of gravity should be R&D activities, the technical and economic 

feasibility as well as the industrial relevance of the proposed technologies and mechanisms 

should be proven through relevant demonstration activities. In line with the objectives of the EU 

strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to 

include participants established in third countries experiencing the same problems (including 

trade partners)[2]. Involvement of industry (including SMEs) to translate the finding into 

marketable products or services is required. Active dissemination towards end-users is expected. 

Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach'[3]. 

 

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of 

EUR 7 million for (A) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. 

Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other 

amounts. 

 

Expected impact: 

a)  Effective solutions for the prevention and management of pests and invasive alien species; 
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b) Scientific support to the development of relevant EU policies; 

c) Significant economic gains/avoided losses for the European agriculture and forestry [A] and 

European and Chinese agriculture [B]; 

d)  Increased product quality and lower environmental impact (e.g. lower level of chemicals, less 

new pests) 

e)  Development of science-based tools for developing strategies for improving the productivity 

and resilience of agriculture and forestry in the context of changing environmental conditions 

f) Impact on a range of agricultural and forestry production and risk management practices 

 

Vysvělivky a odkazy 

[1] Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products (ISPM No5, 

International Standards for Phytosanitary Terms 2010; FAO, 1990, revised FAO, 1995; IPPC, 1997) 

[2] This is without prejudice to the general rules on the funding of legal entities from third-countries, as set in part A of the annex 

to the work programme. 

[3] See definition of 'multi-actor approach' in footnote 1 in the introduction of this Work Programme part. 

 

Dílčí závěry pro 2.3. : Dané oblasti mají úzký vztah nejen k  zemědělské produkci ve vztahu 

zdraví rostlin ( tj. fytokaranténa a regulovaní škůdci) ale obecně k ekologickým invazím a jejich 

impaktům na životní prostředí.  

 
 1.4. Oblast hodnocení rizik GMO  ve vztahu k jejich impaktům na  
agroekosystémy a životní prostředí 
 

Problematika environmentální otázek při zavádění geneticky modifikovaných plodin 
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Jednou z oblastí, kterým se věnuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí je 

problematika vlivu GM plodin na životní prostředí. 

Výzkum směřující k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká a bude potýkat 

evropská společnost v oblasti zavádění nových geneticky modifikovaných plodin do pěstitelské 

praxe bude  nutně kromě posuzování dopadů na zdraví obyvatel a zvířat bude nutné více posílit i 

v oblasti studia dopadů na životní prostředí a ochranu přírodních zdrojů. Neustále rostoucí počet 

GM plodin bude mít dopady na řadu sledovaných cílů a parametrů v oblasti třetí priority 

„Společenská výzva“ (návrhu programu H2020), a to především ve dvou níže uvedených 

směrech:  

 

a). Udržitelné zemědělství a lesnictví: Cílem je zajistit dostatečné množství kvalitních potravin, 

krmiv, biomasy a zdrojů pro bioprodukci při šetrném a udržitelném využívání půdy a vody. 

Pozornost bude zaměřena též na ochranu přírodních zdrojů a snížení dopadů klimatických změn 

na produkční systémy. Bude podporován rozvoj nových metod v živočišné výrobě, řešeny 

problémy související se zdravím zvířat i rostlin. Důraz je kladen na oblast lesnictví jak z hlediska 

produkce biomasy, tak i poskytování ekosystémových služeb a ekonomických, ekologických a 

sociálních aspektů. 

 

b) Udržitelný a konkurenceschopný agropotravinářský sektor pro bezpečnou, dostupnou a 

zdravou výživu: V této části výzvy půjde o příspěvek k zajištění zdravých a kvalitních a 

dostupných potravin a jejich udržitelnou výrobu a spotřebu, která bere na zřetel také 

environmentální dopady a kulturní aspekty. Podporována budou inovativní řešení v oblasti 

výživy a potravinářství, která přispějí ke zlepšení zdraví populace, spotřebují méně zdrojů a 

energie a vyprodukují méně odpadů.  
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V nejbližší budoucnosti se zvýší i požadavky na řešení výzkumných environmentální otázek při 

zavádění GM plodin v rámci jednotlivých členských států, vzhledem k trendu posílení národních 

rozhodovacích pravomocí v rámci EU. 

 

 1.5. Oblast hodnocení  kontaminace půdy rizikovými látkami 

 

Půda využívaná v zemědělství může být, a to zejména v oblastech, kde se pole zavlažují, rovněž 

kontaminována vodou používanou na zavlažování, která bývá převážně odebírána z vodních 

toků. Tato voda, do které jsou vypouštěny vyčištěné vody, často obsahuje kontaminanty, které 

nebyly v procesu čištění zcela odstraněny. Velké množství, a to zejména organických 

kontaminantů se sorbuje na sediment, případně na fyto- a zoo plankton, odkud se jako sekundární 

kontaminanty mohou uvolňovat do vody a po zavlažování následně do půdy.  

Stěžejní aktivity této problematiky jsou následující:  

 Vymezení organických kontaminantů, které mohou výše specifikovaným způsobem 

kontaminovat vodu z recipientu. Kromě klasických xenobiotik typu PCB a PAH se jedná 

zejména o rezidua léčiv, rezidua syntetických vonných látek, tenzidů a jejich 

degradačních produktů, např. nonylfenolů. 

 Stanovení nejnižších přípustných množství obsažených v závlahové vodě a v půdě, ve 

vztahu k riziku přestupu těchto kontaminantů do rostlin, objemných krmiv a do krmných 

směsí. 

 Monitorování reálných obsahů v závlahových vodách a v půdách.  

 Návrh vhodných opatření a návrh nových technologií aplikovaných v čistírnách 

odpadních vod, které by umožnily lepší odstranění výše specifikovaných kontaminantů, 

případně, které by umožnily jejich degradaci na chemické sloučeniny, které by negativně 

neohrožovaly půdní ekosystémy.  
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8. PLÁN ČINNOSTI VÝBORU NA ROK 2014 
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Jako každý rok se členové Výboru shodli na Plánu činnosti, který navazoval na činnost Výboru v 

minulých letech. 
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8.1. Konference a semináře a pracovní skupiny 
 

V tomto roce byl uspořádán VV F a ŽP jeden seminář a zasedání jedné pracovní skupiny. 

 

8.2. Zahraniční cesty 

Předseda Výboru se v roce 2014 zúčastnil zasedání od 1.4.do 4.4. EFSA ( European Food Safety 

Authority) v Parmě 

 

 

 8.3. Vědecká činnost členů Výboru – dokumentace  

Činnost Vědeckého výboru je založena na vědecké odborné kvalitě jednotlivých členů a expertů 

výboru. Výbor každoročně dokumentuje a vyhodnocuje odbornou a vědeckou činnost svých 

členů. Tato kapitola zahrnuje výběr vědecké práce jednotlivých členů Výboru.  

 

 

 

Ing. Václav Stejskal, PhD.  

 

Stejskal V., Douda O., Zouhar M., Manasova, M., Dlouhy M., Simbera J., Aulicky R. (2014): 

Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora 

glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera) and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda). 

INTERNATIONAL BIODETERIORATION AND BIODEGRADATION, 86: 189–195. 

 

Stejskal V., Aulicky R. (2014): Field evidence of roof rat (Rattus rattus) faecal contamination of 

barley grain stored in silos in the Czech Republic. JOURNAL OF PEST SCIENCE, 87: 117–124. 

 

Kucerova Z., Kyhos K., Aulicky R., Lukas J., Stejskal V. (2014): Laboratory experiments of 

vacuum treatment in combination with an O2 absorber for the suppression of Sitophilus granarius 

infestations in stored grain samples. CROP PROTECTION, 61: 79–83. 

Wang, Y J, Li, Z.H., Zhang,SF,  Varadínová, Z., Jiang, F., Kučerová, Z.,  Stejskal, V., G Opit, 

G.,  Y Cao,  Y.,  Li  FJ 2014 DNA barcoding of five common stored-product pest species of 
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genus Cryptolestes (Coleoptera: Laemophloeidae). BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 

104: 671-678 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD. 

 

Vácha R., Sáňka M., Hauptman I., Zimová M., Čechmánková J. (2014): Assessment of limit 

values of risk elements and persistent organic pollutants in soil for Czech legislation. Plant, Soil 

and Environment, 60(5): 191-197.  

 

 

 

 
 Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 

 

Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in 

the Central Europe  

Hakl, J.; Fuksa, P.; Konecna, J.; Pacek, L.; Tlustos, P. 

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT  Volume: 60   Issue: 10   Pages: 475-480  

 

The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to 

cadmium stress  

Zemanova, V.; Pavlik, M.; Pavlikova, D.; Tlustos, P. 

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT  Volume: 60   Issue: 9   Pages: 426-432    

 

Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius  

Vondrackova, S.; Hejcman, M.; Szakova, J.; Mullerova, V.; Tlustos, P. 

PLANT AND SOIL  Volume: 379   Issue: 1-2   Pages: 231-245    

 

Wheat and Soil Response to Wood Fly Ash Application in Contaminated Soils  

Ochecova, P.; Tlustos, P.; Szakova, J. 
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AGRONOMY JOURNAL  Volume: 106   Issue: 3   Pages: 995-1002 

 

Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant  

Sipkova, A.; Szakova, J.; Coufalik, P.; Zverina, O.; Kacalkova, L.; Tlustos, P. 

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT  Volume: 60   Issue: 2   Pages: 87-92     

 

Chromium, Nickel, Cadmium, and Lead Accumulation in Maize, Sunflower, Willow, and Poplar  

Kacalkova, L.; Tlustos, P.; Szakova, J. 

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES  Volume: 23   Issue: 3   Pages: 753-761 

   

 

Affinity of Selected Elements to Individual Fractions of Soil Organic Matter  

Sipkova, A.; Szakova, J.; Tlustos, P. 

WATER AIR AND SOIL POLLUTION  Volume: 225   Issue: 1     Article Number: 1802    

 

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT  Volume: 60   Issue: 9   Pages: 426-432    

  

Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius  

Vondrackova, S.; Hejcman, M.; Szakova, J.; Mullerova, V.; Tlustos, P. 

PLANT AND SOIL  Volume: 379   Issue: 1-2   Pages: 231-245  
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Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc 

 

Sarka Hribova;Helena Zlamalova Gargosova*;Milada Vavrova (2014) 

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF FIRE FIGHTING FOAMS  

Toxicology ,12  

 

Petra Komarkova*;Milada Vavrova;Zuzana Kralova ,(2014) 

EVALUATION OF THE WATER CONTAMINATION LEVEL BY SYNTHETIC MUSK 

COMPOUNDS, Fresenius Environmental Contamination ,12  

   

 

Katerina Jarova*;Milada Vavrova;Alice Jírova;Jana Oborna (2014) 

ASSESSMENT OF CONTAMINATION LEVEL OF AQUATIC ECOSYSTEM IN THE 

SVRATKA AND THE SVITAVA RIVERS (CZECH REPUBLIC) BY SELECTED 

PHARMACEUTICALS 

Fresenius Environmental Contamination ,12  

 

 

Zuzana Olejnickova*;Jan Holesovsky;Milada Vavrova;Zuzana Kralova;Jaroslav 

Michalek(2014) METHYLMERCURY IN TISSUES OF FISH FROM THE SVRATKA RIVER, 

CZECH) REPUBLIC , Toxicology ,12 december 

 

  

Zuzana Kralova*;Milada Vavrova; Emanuel Sucman;Petra Komarkova (2014) 

OPTIMIZATION OF THE HS-SPME METHOD COUPLED WITH GC/µECD FOR 

DETERMINATION OF METHYLMERCURY IN WATER, , Toxicology ,12 december 

 

 

Milada Vavrova*;Josef Caslavsky;Helena Zlamalova Gargosova;Michal Subrt;Veronika 

Rybova(2014)  

MUSK COMPOUNDS IN INDUSTRIAL AND MUNICIPAL WASTE WATERS  

Fresenius Environmental Contamination ,12  

 

 

Alice Jirova*;Milada Vavrova;Michal Fusek;Katerina Jarova (2014) 

RESIDUES OF SELECTED ORGANOHALOGEN POLLUTANTS IN THE SOUTH 

MORAVIAN RIVERS, CZECH REPUBLIC, , Toxicology ,12 december 

 

http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5452&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5423&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5423&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5425&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5446&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5446&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5442&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5442&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5492&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5494&jahr=2014
http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5494&jahr=2014
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Ing. Ladislav Kučera, CSc. 

 

  

Ovesná, J.; Leišová-Svobodová, L.; Kučera, L. 2014. Microsatellite analysis indicates the 

specific genetic basis of Czech bolting garlic, CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT 

BREEDING, 50, 3: 226-234 

 

Leišová-Svobodová, L.; Tomková, L.; Sedláček, T.; Psota, V.; Kučera, L. 2014. The Application 

of Microsatellite Analysis in Barley Malting Quality Breeding Programmes, CZECH JOURNAL 

OF GENETICS AND PLANT BREEDING, 50, 4: 268-277 

 

Ovesná, J.; Kučera, L.; Stavělíková, H.; Horníčková, J.; Svobodová, L. 2014. Charakterizace 

odrůd a genotypů česneku, ÚRODA, 2014, 62, 2: 71 - 73 

  

 

 

 
 

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

Kocourek, F., Holý, K., Rod, J., Stará, J., Kovaříková, K., Douda, D., Koudela, M., Kováčová, J., 

Kocourek, V., Hajšlová, J., 2014: Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v 

systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu.  

Certifikovaná metodika.  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 126 pp. 
 

 

Kocourek, F. 2013. Využití ekonomických prahů škodlivosti v řízení ochrany polních plodin, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 37 pp. 

 

Kocourek, F., Falta, V., Stará, J., Holý, K., Horská, T. & Vávra, R. 2013. Minimalizace rizik 

pesticidů v integrované produkci jádrovin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 71 pp. 

 

Kocourek, F., Holý, K. & Stará, J. 2013. Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v 

systému integrované produkce brukvovité zeleniny, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 74 

pp. 
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RNDr.Jan Nedělník, Ph.D 

Lang, J., Loučka, R., Nedělník, J., et al. (2014): Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů 

kukuřice. Úroda  7, 24-26. ISSN 0139-6013 

Loučka, R., Jambor, V., kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., et al. (2014): Vliv čísla ranosti hybridu 

kukuřice na nutriční ukazatele. Krmivářství 3, 21-24. ISSN 1212-9992. 

Hajšlová, j., Schultzová, V., Krtková, V., Nedělník.J. (2014): Stanovení fytoestrogenních látek v 

rostlinných matricích. Uplatněná certifikovaná metodiky číslo 2014/96506. Praha 2014. 25 s. 

ISBN 978-80-7080-874-0 

Lang, J., Nedělník, J., jambor, V. et al. (2014) Yields and quality of silage maize hybrids grown 

under different climatic conditions. Forage Conservation, 2014, 16
th

 intern. Symposium, Brno. 

129-131.  

Loučka, R., Jambor, V., Kučera., Lang, J., Nedělník, j. et al. (2014): The nutritive quality of 

maize hybrids in experiments at Troubsko and Uhříněves. . Forage Conservation, 2014, 16
th

 

intern. Symposium, Brno. 83-84. 

Řepková, J., Nedělník, J. (2014): Modern Methods for Genetic Improvement of Trifolium 

pratense. Czech J. Genet. Plant Breed, 50, 92-99.  ISSN 1212-1975 

 

Řepková J., Nedělník J., Krtková V., Schulzová V., Novotná H., Hajšlová J. and Jakešová H. 

(2014):  Phytoestrogen content in clover (Trifolium spp.) and in grass stands depending on 

treatment and storage . EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science 

in Europe, 495-497. ISBN978-0-9926940-1-2 

 

Nedelnik J., Strejckova M., Cholastova T., Both Z., Palicova J. and Hortova B.  (2014): 

Feeding, mycological, and toxicological quality of haylage.  EGF at 50: The Future of European 

Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 606-609. ISBN978-0-9926940-1-2 

 

Nedělník J., Palicová J., Hortová B. and Strejčková M. (2014): Issues regarding the genus 

Fusarium in permanent grassland . EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, 

Grassland Science in Europe,  421-423. ISBN978-0-9926940-1-2 

 

Nedělník, J. (2014): Aflatoxin a podobá sebranka. Vesmír 93, září 2014, 498-500. 

 

HORTOVÁ B., PALICOVÁ J., STREJČKOVÁ M., NEDĚLNÍK J., BOTH Z.: Jsou mulčované travní 

porosty potenciálním zdrojem alergenů? Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 247 – 249. ISSN 

0139-6013. 

PALICOVÁ J., HORTOVÁ B., STREJČKOVÁ M., NEDĚLNÍK J.: Problematika rodu Fusarium na 

trvalých travních porostech. Rostlinolékař 2, 2014, s. 18 –20. 
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9.WEBOVÉ STRÁNKY  
 

V průběhu celého roku 2014 jsou průběžně obsahově aktualizovány webové stránky vědeckého 

výboru (www.phytosanitary.org). 
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10. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 

 

V roce 2014 byly finanční prostředky na činnost Výboru ve výši 371 900 Kč bez DPH.  

Z celkové částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 371 900 Kč bez DPH. Jednotlivé 

nákladové položky jsou rozepsány v tabulce a věcné zdůvodnění čerpání jednotlivých položek  

10.1 Tabulka nákladů Výboru 

Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a 

životního prostředí dle Plánu činnosti na rok 2014 

 

   
Čerpání v 

Kč 

 Odměny členů výboru 80 000 

 Mzda tajemnice 10 000 

 Náklady na studie a stanoviska 146 000 

  Náklady na studie  146 000 

  Náklady na stanoviska 0 

 Náklady na vydání sborníku ze semináře 50 000 

 Ostatní přímé náklady  27391 

 EFSA cestovné, reprezentace 10 000 

 Režie 15% 48 000 

  Celkové náklady 371 900 

  Cena vč. DPH 21% 450 000 

10.2. Věcné zdůvodnění jednotlivých položek 

Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu činnosti na rok 2014 

 

10.2.1. Odměny členů výboru:  

V této položce finančního rozpočtu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 

(VVF a ŽP) jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami předsedy, místopředsedkyně a stávajících 

členů Výboru za činnosti vykonávající v rámci aktivit Výboru. 
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10.2.2. Mzda tajemnice:  

 

Ve finanční položce „Mzda tajemnice“ jsou zahrnuty osobní náklady (plat tajemníka + sociální a 

zdravotní pojištění a FKSP) na tajemníka. 

 

 

10.2.3. Náklady na studie a stanoviska:  

- stanoviska a aktualizace Procedurálního manuálu 

V roce 2014 byly vypracovány 4 stanoviska, byla vyplacena odměna na základě uzavření dohod 

o provedení práce v celkové částce 80 000,- Kč z položky „odměny členům“ Na aktualizaci 

Procedurálního manuálu nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 

 

 

10.2.4. Odměny za vypracování studií 

V této položce jsou uvedeny finanční prostředky použité na vypracování studií v rámci plánu na 

rok 2014. V letošním roce byly vypracovány 3 studie a celkové náklady činily 146 000,-Kč 

 

 

 

A) Monitoring škodlivých organismů a dynamika a účinnost insekticidních aerosolů ve 

vztahu k zajištění bezpečnosti potravin ( Garant. Prof. ing. Jana Hajšlová, CSc.)  

 

B) Chemické kontaminanty v potravním řetězci: Výskyt směsí (koktejlů) toxických 

sloučenin v potravinových surovinách a produktech: Možné pohledy na hodnocení 

zdravotních rizik (Garant Prof. ing. Jana Hajšlová, CSc.)  
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C) Podklady pro NAP v expertní oblasti VVF a ŽP, NAP ke snížení používání pesticidů 

v ČR,- Rizika rodenticidů a hlodavců ( Garant. Doc.RNDr. Pavel Rödl,CSc.) 

 

 

 

10.2.5. Ostatní přímé náklady:  

V položce „Ostatní přímé náklady“ jsou zahrnuty přímé náklady na provoz a zabezpečení 

plynulého chodu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí a ostatní spotřební 

materiál. V roce 2014 tyto náklady činily celkem 27 391,- Kč bez DPH. 

 

 

 

10.2.6. Reprezentace: 

Finanční náklady v položce „Reprezentace“ byly čerpány na provoz webových stránek. Na 

zajištění pohoštění na zasedání Výboru a na zajištění semináře s názvem „ Škodliví hlodavci – 

aktuální rizika a problémy“ který se konal 17.12 

 

 

10.2.7. Režie:  

Režie VÚRV, v.v.i. byla vyčerpána v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2014 

v celkové výši 48 509,- Kč (Energie, úklid, strážná služba, administrace, kancelář apod.) 
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11. ZÁVĚRY 

  

Na posledním zasedání VV F a ŽP předseda ing. V. Stejskal a místopředsedkyně prof. J. 

Hajšlová přednesli zprávu a shrnutí činností VVF a ŽP za rok 2014.  Další členové (interní, 

externí - ing P. Kapitola) a zvaní experti (Doc. M. Zachariášová) výboru prezentovali 

výsledky studíí a pracovních stavisek. Přítomnými členy výboru bylo na 38. zasedání VVF a 

ŽP konstatováno, že výbor splnil veškeré plánované činnosti za rok 2014, které byly dány 

smlouvou č. 76/2014-1240, které zahrnují následující aktivity a činnosti:  

 

Pan předseda se aktivně se podílel na odborném semináři 20.11.na MZe, ČR s názvem „ Správné 

používání přípravků na ochranu rostlin při ochraně zeleně proti původcům chorob, škůdcům 

rostlin a plevelům a hubení hlodavců, jako škůdců rostlin“. 

A také měl prezentaci (a příspěvek dos sborníku) na semináři Vědeckého výbor výživy zvířat: 

„Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“konaný 16.5.2014 

 

 Předseda Výboru se zúčastnil mezinárodního zasedání EFSA týkající se bezpečnosti 

potravin a zdarví rostlin (Itálie, Parma, sídlo EFSA). 

 Celkem byly v tomto roce financovány 3 studie, které se opět zaměřily na aktuální 

témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím věnována 

dostatečná pozornost. Studie pro Výbor zpracovali odborníci ze 2 institucí (VŠCHT, 

SZÚ) a 4. Stanoviska. 

.  

 Uspořádali jsme seminář na téma „Škodliví hlodavci – aktuální rizika a 

problémy“ a Workshop- současné praktiky aplikace deratizačních přípravků  

 

 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 

 

88 

 

 

 

 

Činnost tajemnice probíhala v souladu s plánem  

 

 

Podílela se na přípravě  vědeckých stanovisek.. Na základě svých pracovních povinností 

zajišťovala veškerou agendu výboru, koordinaci přípravu všech smluv, dohod Výboru, 

koordinaci všech zasedání a přípravu zápisů a jejich distribuci včetně publikace na webu, 

komunikaci s EFSA, refundace zahraniční cesty na jednání EFSA, editace textů, zpráv a 

stanovisek a vědeckých "opinions", do formátu vědeckého výboru dle manuálu činností 

Věd.výboru. Přípravu seminářů, komunikaci s řečníky a editaci textů nebo elektronických 

textů a jejich publikaci na stránkách výboru. Zajištění funkčnosti a aktualizace webových 

stránek výboru. Transfer informací členům vědeckého výboru pomocí e-mailových zpráv.  

WEB (www. phytosanitary.org)  

Probíhalo průběžné doplňovánání a aktualizace materiálů. Byla provedena publikace zpráv, 

stanovisek materiálů na webu (www.pyhtosanitary.org) 

  

Zasedání výboru - dle plánu  

Bylo uspořádáno 1plánované zasedání vědeckého výboru Zasedání výboru probíhalo na  

VŠCHT,  

 

 

 11.1.  Závěr shrnutí nejvýznamnějších přínosů a závěrů díla ve vztahu a 

plnění Strategie bezpečnosti potravin v České republice. 

 

Byla analyzována rizika kontaminantů - zejména nový aspekt koktejlů (směsí) kontaminantů. 

Toto téma mělo vyústění i do úrovně "komunikace rizik": byla vypracována vědecká studie 

pro odbornou veřejnost  
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Dále byla provedena analýza rizik rodenticidů. I toto téma mělo vyústění i do úrovně 

"komunikace rizik": Byla uveřejněna studie pro odbornou veřejnost a uspořádán seminář na 

téma „Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy“ a Workshop- současné praktiky 

aplikace deratizačních přípravků 

Byla analyzována rizika insekticidních aerosolů vzhledem ke kontaminaci prostředí a 

potravin. I toto téma mělo vyústění i do úrovně "komunikace rizik": Byla uveřejněna studie 

pro odbornou veřejnost. 

Pokračovala spolupráce na národním programu NAP (a  pracovní stanovisko) - které vede ke 

snižování kontaminantů (viz. Pracovní stanovisko výboru). Na toto téma přímo i nepřímo 

navazují zčásti i řešené studie a pracovní stanovisko. 

Byly analyzovány výzkumné priority pro oblasti plnění Strategie bezpečnosti potravin  ( (viz. 

pracovní stanovisko výboru). 

Aktivní spolupráce s EFSA (zasedání "Plant Health Committe"). 

Iniciace mezinárodně složeného stanoviska a prezentace nového problému invazivního škůdce 

Trogoderma granarium) pro EFSA ( viz. praconví studie). 

 


