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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 32 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem osm 

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“ a v roce 2011 „Chemické a 

biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“. 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 
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předseda Výboru 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

místopředsedkyně Výboru 
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 
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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 
 
V roce 2011 se uskutečnila jen 2 řádná zasedání Vědeckého výboru (pozn. z důvodu podepsání 

smlouvy 9. 9. 2011), jeden seminář s názvem „Chemické a biologické kontaminanty 

v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy.  

Předseda Výboru se zúčastnil pravidelného zasedání Koordinační skupiny na MZe. 

Vědecký výbor se aktivně zapojil do činnosti EFSA. Předseda Výboru se zúčastnil jednoho    

mezinárodního vědeckého kolokvia XVI- „Emerging Risks in Plant Health-from plant pest 

interactions to global change“ v italské Parmě. 

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 z několika různých institucí.  

Byla vypracována dvě odborná stanoviska na tato témata:  „Stanovisko k výskytu roztočů 

v potravinách“ a „Stanovisko k problému dostupnosti rodenticidů v ČR a EU“. Byly 

aktualizovány webové stránky Výboru (www.phytosanitary.org). 
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   2.1.     PLÁN ČINNOSTI VÝBORU NA ROK 2011 

 
Jako každý rok se členové Výboru shodli na Plánu činnosti, který navazoval na činnost 

Výboru v minulých letech. 

 

1. Výbor se bude dále věnovat prioritním problémům z hlediska jejich aktuální potřebnosti a 

problémům zadaných Koordinační skupinou: 

     „Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“ 

2. Finanční rozpočet Výboru počítá s částkou 750 000 Kč  bez daně. Část této částky 270 000,- 

Kč (bez DPH) bude na zpracování a hodnocení rizik ve formě projektových studií. Dále bude 

část těchto finančních prostředků využita na zpracování aktuálních podkladových materiálů 

pro zajištění činnosti Výboru a zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou 

(KS) (zejména stanoviska). A dále ke krytí nákladů na zprávu a inovaci webových stránek 

výboru, uspořádání seminářů, tisk a dotisk informačních publikací (sborník) z těchto 

seminářů, na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body plánu činnosti). 

V návaznosti na seminář „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“, který 

se uskutečnil v roce 2009 a byl určen pouze pro inspektory Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF) uspořádat další seminář na toto téma. Ukázalo se, že toto téma 

je pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přineslo řadu nových otázek. 

Seminář vedl k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly 

formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky. 

V letech 2011-2013  Vědecký výbor uspořádá seminář. Jako výstup semináře bude 

zeditován a vydán sborník z tohoto semináře. Garantem vydání sborníku je sekretariát 

Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Plánuje se vydání sborníku 

v nákladu 600 ks v tištěné podobě a 200 ks sborníků v elektronické podobě. 100 ks sborníků 

v tištěné podobě bude předáno k zajištění potřeb MZe ČR. Sborník v elektronické podobě 

bude také volně ke stažení na připravené internetové adrese. Na sborníku bude dedikace 

MZe ČR a Vědeckému výboru fytosanitárnímu a životního prostředí.  

V souvislosti s  navázanou spoluprací se SRS a vznikající Fytokaranténní skupinou (FS) při 

VVFaŽP byl uspořádán seminář pro odborníky z cílových institucí (zástupci ÚKZÚZ, 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
   FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2011 
 

     

 7

výzkumných ústavů, vysokých škol, plodinových svazů, producentů rostlinných komodit, 

zájmových organizací a rezortu ŽP), kteří by se měli do činnosti FS zapojit. 

3. Reprezentace (EFSA, cestovné). 

ČR a MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR.  

Část z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS  i experti z Vědeckého 

výboru fytosanitárního a životního prostředí.  Největší část rozpočtu v oblasti reprezentace 

zahrnuje položky, jež jsou spojeny účastí členů Výboru s plánovanými zasedáními komisí 

EFSA (Plant Health Committe EFSA) či jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na 

pracovní jednání EFSA a další komise v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor zajišťuje i 

rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik bezpečnosti 

potravin.  Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou předkládány 

MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.  

Dále pak náklady na reprezentaci zahrnují přípravu a provozovávání webové stránky výboru 

(tj. vkládání materiálů Vědeckého výboru, informací a výstupů VV pro MZe ČR a informací 

pro státní správu v oblasti bezpečnosti potravin).  Reprezentace rovněž zahrnuje náklady na 

pohoštění pro externí odborníky v průběhu zasedání a během seminářů Vědeckého výboru. 

  

4. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka 

spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými 

kontaminanty. 

5. Využití informací získaných v rámci programů monitoringu realizovaných v rámci  

resortu MZe, MŽP a MZd. 

6. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích 

spolupracovníků. 

6.1. Legislativa a bezpečnost potravin. Sestavení a upřesnění pojmů a terminologie. 

6.2. Abiotická nebezpečí (pesticidy, těžké kovy) a míra aktuálního rizika v životním prostředí, 

zemědělské výrobě a v rostlinných produktech. 

6.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním 

prostředí. 

6.4. Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství. 

6.5. Povodně, mezinárodní terorismus a bezpečnost potravin v ČR. 
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6.6. Posklizňová a předsklizňová rizika  škodlivých organizmů a  pesticidních- biocidních 

látek    

6.7.        Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení  rizik obratlovců ve výrobních a 

distribučních řetězcích potravin  

6.8. Vyhodnocování „pest-risk“ a potenciálu šíření škůdců. VVFaŽP plánuje inkorporovat  do 

analýz nezávislé odborníky ze SRS (Státní rostlinolékařská služba), SZPI (Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce) a ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský). 

6.9. Rizika v organických systémech pěstování plodin 

7. Sledovat vědeckou činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a orgánech státní správy 

ČR při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast vědeckého výzkumu, která 

hledá a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik (návrh předsedy Koordinační 

skupiny). 

8. Vyhledávání a mapování externích odborných pracovníků a vytvoření jejich databáze, její 

průběžné doplňování.  

9. Sledovat vědeckou činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a orgánech státní správy 

ČR při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast vědeckého výzkumu, která 

hledá a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik (návrh předsedy Koordinační 

skupiny). 

10.  Uskutečnit společné setkání předsedů a místopředsedů, a společné pracovní zasedání 

členů Vědeckých výborů s cílem vzájemně harmonizovat činnost a specifikovat 

mechanismus spolupráce zejména v interdisciplinárních oblastech. 

11.  Analyzovat priority vyhlášené v 7. rámcovém programu EU, zejména v oblasti „Food Quality 

and Safety“, s cílem promítnout relevantní aspekty do činnosti výboru. Koordinovaně 

s ostatními výbory navázat spolupráci s experty z EU (koordinace prof. Hajšlová). 

12.  Zpracovávání abstraktů a dalších materiálů, aktualizace a vedení webových stránek – 

sekretariát Výboru. 

13.  V roce 2011 zorganizování 2 zasedání výboru 

14.  Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat studie a 

veřejné zprávy na webové stránky výboru. 

15.  Plánované studie na 1 rok  
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15.1. Rizika kontaminace  surovin a potravin  mykotoxiny, pesticidními a biologickými 

kontaminanty a metody jejich detekce  

15.2. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení  rizik obratlovců ve výrobních a distribučních 

řetězcích potravin  

15.3. Emerging pests and risks: Posklizňová aktuální rizika  škodlivých organizmů a  

pesticidních- biocidních látek    

16. Plánovaný rozpočet programu „Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“ pro 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí na rok 2011 

 

      Celkem.........................................................................  900 000,- Kč. včetně DPH 20% 

 
Celkem ……................................................................   750 000,- Kč bez DPH 

  
 

  

Přímé náklady  Plán (Kč) Čerpání (Kč) 

Odměny členům Výboru 120 000 100000 

Mzda tajemníka/tajemnice 147 500 147 500 

Náklady na studie a stanoviska (z toho) 270 000 290 000 

 - stanoviska 10 000 20 000 

 - studie   260 000 270 000 

Náklady na vydání sborníku ze semináře  40 000 40 000 

Ostatní přímé náklady (kancelářské potřeby) 30 000 30 000 

Reprezentace (EFSA,cestovné) 30 000 30 000 

Režie 112 500 112 500 

SUMA 750 000 750 000 
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2.2. Zadané projekty na rok 2011 
 
 

2.1.1. Projekt č. 1 
Rizika kontaminace surovin a potravin mykotoxiny, pesticidními a 
biologickými kontaminanty a metody jejich detekce. 
Kontaminace vybraných surovin mykotoxiny 

 

garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha) 

 

Souhrn  
 

Mykotoxiny jsou toxické produkty sekundárního metabolismu mikroskopických 

vláknitých hub, plísní. Tyto přírodní látky představují běžné kontaminanty širokého spektra 

surovin určených k výrobě potravin nebo krmiv a jsou často detekovány i ve finálních produktech 

různých zpracovatelských technologií. Obecně je největší pozornost věnována mykotoxinům, 

které jsou produkovány plísněmi Aspergillus, Penicillium, Fusarium a Claviceps. Problematika 

výskytu mykotoxinů v různých typech potravin je jednou z priorit výzkumu podporovaného 

Evropskou unií jak na úrovni mezinárodní, tak i národní. Minimalizace dietární expozice 

konzumentů a tak ochrana jejich zdraví je vypracování postupů, kterými by bylo možné buď 

kontaminaci potravin předcházet, nebo zachytit surovinu mykotoxiny již kontaminovanou a 

eliminovat její další průnik do potravinového řetězce.  

Nedávné výzvy EFSA (European Food Safety Authority) z let 2010 a 2011 

(http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/datex101020b.htm) akcentují nutnost sledování 

širokého spektra mykotoxinů se zaměřením na alternariové toxiny, námelové alkaloidy, 

enniatiny, trichotheceny typu A, jako jsou HT-2 a T-2 toxin a/nebo diacetoxyscirpenol. Spolu 

s výstupy toxikologických studií, údaje o hladinách těchto „nových“ mykotoxinů v potravinách 

jsou nezbytné pro hodnocení zdravotních rizik. Ve výsledném legislativním procesu pak může 

dojít pro některé z hodnocených mykotoxinů i ke stanovení hygienických limitů. 
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Předkládaná studie shrnuje další z řady výsledků experimentů, které jsou realizovány na 

Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a ve spolupráci 

dalšími externími partnery v rámci rozsáhlého výzkumu zabývajícího se problematikou chemické 

bezpečnosti potravin v kontextu napadení potravinových surovin toxinogenními plísněmi. 

Zpráva, která je v závěru roku 2011 finalizována je zaměřena na následující aspekty: (i) Výskyt 

hlavních představitelů trichothecenových mykotoxinů typu A, tedy HT-2 a T-2 toxinu, 

v cereáliích a potravinách na českém trhu. V této části je zvláštní pozornost věnována kritickému 

zhodnocení možnosti  stanovení těchto trichothecenů pomocí dedikovaných bioanalytických kitů 

využívajících princip ELISA a instrumentální techniky LC-MS. Diskutována je potřeba vývoje 

rychlých a citlivých analytických metod pro kontrolu rozsahu kontaminace s přihlédnutím 

k potřebám stanovení a následné kontroly hygienických limitů; (ii) Tepelná degradace 

mykotoxinů se zaměřením na deoxynivalenol a jeho maskovanou formu deoxynivalenol-3-

glukosid a výskyt těchto produktů termální degradace v potravinách. Výstupy této části naznačují 

možnosti snížení dietární expozice mykotoxiny v důsledku jejich částečné eliminace při běžných 

technologických postupech;  (iii) Vliv různých agrotechnických praktik na hladiny volných i 

maskovaných mykotoxinů v cereáliích. Tyto studie mimo jiné též představují příspěvek 

k prognostickému hodnocení mykotoxikologické kvality zemědělských plodin v případě jejich 

zpracování fermentačními procesy vedoucími k uvolňování určitých forem mykotoxinů z jejich 

vazeb na matrici; (v) Hodnocení úrovně kontaminace surovin používaných jako krmiva pro 

hospodářská zvířata. Prokázání přítomnosti „nových“, dosud analyticky nesledovaných 

mykotoxinů tak může být významnou informací pro objasnění zdravotních problémů zvířat 

promítajících se ve snížené užitkovosti. 
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2.1.2. Projekt č. 2 
 

Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních a 
distribučních řetězcích potravin. 
 
Metodické podklady pro kontrolu rizik obratlovců ve skladech krmiv. 

 
Garant: Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. (SZÚ Praha) 

 

Cílem této studie  
(1) Prvním cílem studie  zmapování  mediálního  odrazu  skandálů  a rizik vzniklých v ČR jako 

demonstrace důsledků  metodických pochybení deratizace. 

 

(2)   Dalším cílem  studie  prezentovat  stav metodické  úrovně deratizační  praxe  na základě 

osobního průzkumu  jednotlivých deratizovaných lokalit a dodavatelských firem a v pořizování 

příslušné dokumentace. 

 

(3)  Třetím  cílem studie je   shrnout informace  o základních metodicky správných způsobech 

deratizace, zdůraznit její specifické problémy v potravinářství a navrhnout způsoby různých 

řešení. Vštípit jejím uživatelům, že hlavní a neslevitelné zásady deratizace,  jako jsou účinnost a 

bezpečnost je třeba chápat jako cíle, které  lze dosáhnout v různých prostředích v různém 

období různými cestami. Jedná se tedy o velice flexibilní činnost, jejíž metody jsou ovlivňovány 

vždy momentální situací (hustota populace, roční období, úroveň aktuální technologie, stav 

naskladnění apod.).  Uzavírání dlouhodobých smluv s rigidními parametry (především počty 

krmných bodů a intervaly jejich kontrol) dle často nesmyslných požadavků zákazníka, zpravidla 

rovněž tuto práci degraduje především z hlediska účinnosti.  

 

Na základě rozborů dostupných připomínek kontrolních orgánů  je cílem studie v přehledné 

formě poskytnout návody a návrhy na posuzování nejběžnějších problémů. Předložený materiál 

může být na základě nově vznikajících problémů ve spolupráci se všemi subjekty deratizace 

(investor, dodavatel, kontrolor) dále rozšiřován a upravován tak, aby se rozporuplné problémy 

stávaly v budoucnu spíše jen vzácností. 
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2.1.3. Projekt č.3 
 
 

Emerging pests and risks: Posklizňová aktuální rizika škodlivých organismů a 

pesticidních- biocidních látek 

 
 
Garant : VÚRV vvi, ing. Radek Aulický 
 
Cíle  studie 

 

 
Tato studie měla za  cíl vyhodnocení posklizňových aktuálních  rizik  škodlivých organizmů a  

pesticidních- biocidních látek   a stanovit  míru zamoření skladištních škůdců v zemědělských a 

potravinářských provozech.  Tato studie přináší originální kvantitativní  data rizik  působených  

škůdci  ve třech provozech: sklady na farmách, zemědělských skaldech, v pekárnách a 

těstárnách.  Dále pak byla v této studii vyhodnocena rizika  nežádoucí distribuce  škůdců a 

kontaminantů  mezi jednotlivými články  výrobního řetězce cereálních produktů. Bylo zjištěno, 

že populace škůdců  v některých provozech dosahují rizikových kritických hladin na to, aby 

působily  kontaminace finálních produktů.  Bylo vyhodnoceno složení  spektra škůdců   z 

hlediska jejich novosti  (tj. statut  emerging pests) pro sklady obilovin a potravinářské  provozy  v 

ČR. Byla vyhodnocena rizika používání   pesticidů na jejich eliminaci.  
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2.2.  Stanoviska 

V roce 2011 vypracoval Vědecký výbor 2 stanoviska na  základě požadavku Českého sdružení 

rostlinolékařů  a Sdružení  DDD bezpečnosti potravina Mze.  

 

 

2.3.1 Stanovisko k výskytu roztočů v potravinách 

 

Přiložené stanovisko obsahuje shrnutí kontaminace produktů pro přímou konzumaci skladištními 

roztoči v potravinových prodejnách. Konkrétně se jedná o kontaminaci sušeného ovoce roztočem 

Carpoglyphus lactis.  Ve stanovisku je popsán vývoj situace a napadení sušeného ovoce, včetně 

ohlasů spotřebitelů (dtest) na tento stav. Studie analyzuje dostupné poznatky o bionomii tohoto 

roztoče a stavu informací, které je možné využít pro analýzu nebezpečí spojených s touto 

kontaminací, včetně výčtu poznatků,  které bude nutné získat pro zpřesnění rizik spojených 

s výskytem roztočů v sušeném ovoci. 

 

Stav napadení 
V předchozích letech se objevovala hlášení o kontaminaci sušeného ovoce členovci.  

Například v roce 2007 bylo v 76 RASFF hlášení z České republiky reportováno napadení 

sušeného ovoce skladištními členovci.  (Anonymous 2008).  Za škůdce napadající sušené ovoce 

jsou považovány následující druhy: mol Plodia interpunctela (Hubner), brouci Carpophilus 

hemipterus (L.) a  Oryzaephilus surinamensis (L.), dále roztoč  Carpoglyphus lactis L (Johnson 

et al 2000). Zvláště sušené meruňky jsou často napadány roztočem Carpoglypohus lactis, jak 

dokumentuje turecká studie (Cobanoglu 2009), kde bylo prokázán výskyt až  15,000 roztočů na 

kilogram sušeného ovoce.  

Na základě těchto poznatků byl v roce 2010 proveden stratifikovaný odběr vzorků sušeného 

ovoce v 5 obchodních řetězcích zahrnujících 10 provozoven. Vybrané vzorky zahrnovaly sušené 

meruňky, švestky, datle, fíky, hrozinky a ananas. Vzorky byly přepraveny do laboratoře a 
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následně byly zváženy, byl spočítán počet kusů sušeného ovoce (viz Hubert et al 2011). Každý 

kus ovoce, včetně vnitřní části obalu byl prohlédnut pod binokulární lupou STEMI 2000 (Carl. 

Zeiss, Jena) a kontaminace byla identifikována z hlediska počtu roztočů.  Bylo prokázáno, že 

sušené ovoce je napadeno roztočem Carpoglyphus lactis L (obrázek č. 1) (viz. Příloha č. 1).  Tato 

situace je naprosto v rozporu s Codex Alimentarius, který uvádí, že sušené ovoce má být prosté 

jakékoliv kontaminace hmyzem nebo členovci (CAC/RCP 3-1969). 

Úroveň kontaminace se pohybovala od 0 do 660 jedinců roztočů na gram sušeného ovoce 

(Tabulka č. 1). Nejvyšší frekvence výskytu kontaminace byla u sušených meruněk, následována 

sušenými švestkami, fíky a hrozinky. Nebylo nalezeno napadení datlí a sušeného ananasu. 

Infestované sušené ovoce pocházelo s dovozu tj. Turecko (meruňky, fíky), Řecko (fíky, 

hrozinky) a Moldávie (švestky). Některé s balení byly produkty ekologického zemědělství a měly 

označení BIO.  

Po publikování studie ve vědeckém časopise, byly výsledky studie prezentovány na portálu 

MZE bezpečnost potravin (viz. Příloha č.2).  Tyto výsledky vzbudily odezvu u českých 

spotřebitelů a přebral je následně časopis D-test (Příloha č. 3) a TV Nova.  
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Obrázek č. 1. Napadení sušeného ovoce roztočem Carpoglyphus lactis 
 

 
 
Tabulka č. 1. Přehled kontaminace sušeného ovoce v roce 2010, toto ovoce pocházelo 
s potravinových prodejen v ČR, dle studie Hubert et al. 2011.  
 

n N (jedinci .g-1) Sušené 
ovoce   

Počet 
kontaminovaných 

vzorků 
 

N celkem  
(jedinci) 

průměr±std.dev. maximum  minimum 
Meruňky 30 18 93,440 104±176 650 0 

Datle 30 0 nd. nd. nd. nd. 

Fíky 30 6 2,926 28±40 89 0 

Švestky 30 8 23,163 100±228 663 0 

Ananas 30 1 57 3 nd. nd. 
Hrozinky 30 3 6 0±0.003 0 0 
 

Legenda: nd. – nedeterminováno, n –počet analyzovaných vzorků 
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Rizika spojená s vývojem roztočů 
Vývoj skladištní roztočů zahrnuje stadium vajíčka, larvy, nymfy (pro-deuto-trito-nymfa) a 

dospělého jedince. V případě roztoče Carpoglyphus lactis může dojít během vývoje k tvorbě 

klidového stadia tj. hyppopa. Toto stadium je u tohoto druhu pohyblivé. Hyppopus a vajíčko patří 

u skladištních roztočů k nejvíce rezistentním stadiím, které jim umožňují přečkat nepříznivé 

období.  

Délka vývoje roztočů je závislá na teplotě, vlhkosti, kvalitě potravy a velikosti populace 

roztočů. Proto porovnání rychlosti vývoje je proto nutné zachovat některé Faktory konstantní a 

měnit pouze faktor, jehož efekt nás zajímá. Např. pro porovnání vhodnosti typu sušeného ovoce 

je nutné zachovat konstantní teplotu a vlhkost. Vhodnost sušeného ovoce pro vývoj roztoče 

Carpoglyphus lactis byla porovnána ve studii Hubert et al. 2011. Experiment probíhal v  IWAKI 

komůrkách (P-Lab, ČR). Do každé komůrky bylo umístěno 10 dospělých jedinců roztoče a kus 

sušeného ovoce. Komůrky byly umístěny do exsikátoru, který obsahoval nasycený roztok KCL 

udržující vzdušnou vlhkost 85 % a tím i stálý vlhkostní obsah komůrce. Jako kontrola byla 

použita chovná dieta roztočů.  Exsikátory byly umístěny do termostatu se stálou teplotou 25 °C, 

za které se roztoči nejlépe množí. Inkubační doba experimentu trvala tři týdny. Po této době byl 

obsah  komůrek přelit 80% roztokem etanol a roztoči byli spočítáni pod binokulární lupou, kde 

byla stanovena konečná velikost populace. Pro získání přesného vztahu byla získaná data 

přepočítána tak, aby byla stanovena vnitřní rychlost růstu populace (r) podle vztahu Nt=N0e
rt. 

Kde Nt je velikost populace roztočů za 21 dní, t je doba experimentu, tj. 21 dní, N0 je počáteční 

velikost populace roztočů, což je 10 jedinců, e je Eulerovo číslo. Data byla analyzována pomocí 

analýzy variance (ANOVA), kde nezávislá veličina byla vnitřní rychlost růstu,  druh sušeného 

ovoce byl faktor. Vliv sušeného ovoce byl porovnán Tukey post-hot srovnáním na hladině 0.05.   

Výsledky analýzy uvádí tabulka č. 2. Jako nejvhodnější potrava pro roztoče jsou fíky, 

následována ananasem a dalším sušeným ovocem tj. švestkami, meruňkami a hrozinky. Tuto 

situaci také ilustruje simulace na obrázku č. 2, kde je simulován růst populace na jednotlivých 

typech sušeného ovoce v čase.  
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Tabulka č. 2. Vnitřní rychlost růstu populace roztoče  Carpoglpyhus lactis v různých typech 

sušeného ovoce v laboratorním experiment.  Počáteční populace byla 10 jedinců, v tabulce je 

prezentována výsledná populace po 21 dnech růstu v optimálních podmínkách N (průměr ± 

směrodatná odchylka) a vypočtená vnitřní rychlost růstu  r. 

 

 

 

 

 

Legenda: n je počet opakování; * - indikuje že tato dieta nebyla zahrnuta v ANOVA testu, 

písmenka ukazují rozdíly mezi skupinami v Tukey’s HSD testu.  

 

Obrázek č. 2. Simulace růstu roztoče Carpoglyphus lactis vycházející s počáteční populace 10 

jedinců v čase na jednotlivých druzích sušeného ovoce. 

 

Sušené ovoce  n r N 
Meruňky 24 0.071±0.014b 46±13 
Datle 24 0.076±0.006b 50±6 
Fíky 12 0.109±0.004d 100±8 
Ananas 12 0.093±0.004c 71±6 
Švestky 24 0.072±0.007b 46±7 
Hrozinky 24 0.064±0.007a 39±6 
Chovná dieta* 10 0.103±0.019 93±32 
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Možná rizika spojená s kontaminací roztoči 
 

Roztoči infestující sušené ovoce mohou být nebezpeční pro konzumenty z následujících 

důvodů (i) mohou způsobovat alergenní onemocnění a konzumace takto napadeného ovoce může 

vyvolat anafylaktickou reakci; (ii) mohou přenášet nebezpečné mikroorganismy. Tato rizika jsou 

spojená s obecně s kontaminací roztoči a údaje pro druh Carpoglyphus lactis chybí. 

Medicinální rizika roztočů vychází s faktu, že roztoči produkují celu řadu proteinů, které 

vyvolávají IgE reaktivitu u senzitivních pacientů. Tato skutečnost je nejlépe dokumentována pro 

prachové roztoče Dermatophagoides fariane a D. pteronyssinus. Pacienti, kteří jsou senzitivní na 

alergeny prachových roztočů, jsou často senzitivní i na alergeny skladištních roztočů (Hubert & 

Kudlíková 2007). To ukazuje i distribuce alergenů, která je uvedena na oficiálních webových 

stránkách nomenklatorické komise pro alergeny tj. the World Health Organization and 

International Union of Immunological Societies (WHO/IUIS) Allergen Nomenclature Sub-

committee (www.allergen.org). Přehled alergenů pro jednotlivé druhy roztočů shrunuje tabulka č. 

3.  Zde je zřejmé, že alergeny u prachových roztočů se vyskytují i u roztočů skladištních, ačkoliv 

tento fatk je často přehlížen (Stejskal & Hubert 2008). 

V případových studiích je prokázán vznik anafylaktického šoku po pozření potravin 

kontaminovaných roztoči. Tyto případové studie byly naposledy revidovány v knize Hubert 2011 

a jsou uvedeny v tabulce č. 4. Častým alergenem roztočů je tropomyozin a paramiozin (tj. 10 a 11 

skupina), tyto proteiny jsou značně konzervativní a mohou vykazovat křížovou reaktivitu 

k proteinů korýšů, které jsou jedny z nejvýznamnějších potravinových alergenů tvz. „velké 

osmičky potravinových alergenů“ (viz. Erban 2011). Proto existuje riziko vzniku anafylaktického 

šoku pom pozření roztoči kontaminovaného sušeného ovoce.  

Skladištní roztoči jsou asociováni s celou řadou mikroorganismů, tj. mikroskopických hub, 

nebo bakterií (Hubert 2011). Tyto asociace jsou často potravní a roztoči jsou prokázaní přenašeči 

celé řady mikroskopických hub medicinálního významu (Hubert et al. 2003, 2004). Recentní 

studie Nesvorná et al (2012) prokázala, že některé druhy roztočů jsou schopny konzumovat i 

houby rodu Fusarium, jež patří k významným producentům mykotoxínů. Roztoči jsou také 
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asociovaní s bakteriemi, mezi nimiž jsou potencionálně patogenní rody např. Staphyloccocus 

(Hubert et al. 2012). Avšak chybí informace o asociaci mikroorganismů a druhu Carpoglyphus 

lactis, proto nelze vyhodnotit, zda tento druh zavléká do kontaminovaného ovoce 

mikroorganismy.  

Tabulka č. 3. Přehled alergenů evidovaných nomenklatorickou komisí pro alergeny 

(WHO/IUIS) v databázi www.allergen.org u jednotlivých druhů roztočů. Prachoví roztoči jsou 

Dermatopahgoides pteronyssinus, D. fariane, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis, skladištní 

roztoči jsou Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Glyciphagus domesticus a Tyropahgus 

putrescentiae.  

biochemická funkce Druh 

Acarus Blomia Dermatophagoides Eroglyphus Glycyhagus Lepidoglyphus Tyrophagus

siro tropicalis farinae pteronyssinus mayinei domesticus destructor putrescentiae

1 25 cysteinová proteáza Blo t 1 Der f 1 Der p 1 Eur m 14

2 14-18  NPC2 proteiny Blo t 2 Der f 2 Der p 2 Eur m 2 Gly d 2 Lep d 2 Tyr p 2

3 30  trypsin Blo t 3 Der f 3 Der p 3 Eur m 3 Tyr p 3

4 60  amyláza Blo t 4 Der p 4 Eur m 4

5 14  ??? Blo t 5 Der p 5 Lep d 5

6 25  chymotrypsin Blo t 6 Der f 6 Der p 6

7 22-28  ??? Der f 7 Der p 7 Lep d 7

8 26  glutathionát-S-transferáza Der p 8

9 24 kolegenolyt. serin. prot. Der p 9

10 36  tropomyosin Blo t 10 Der f 10 Der p 10 Lep d 10 Tyr p10

11 98  paramyosin Blo t 11 Der f 11 Der p 11

12 14  ??? Blo t 12 Der p12

13 15 tukové kyseliny vážící prot. Aca s 13 Blo t 13 Der f 13 Lep d 13 Tyr p 13

14  ???  apolipophorin Der f 14 Der p 14 Eur m 14

15 98  chitináza Der f 15

16 53  gelsolin/villin Der f 16

17 53  Ca vázající protein protein Der f 17

18 60  chitináza Der f 18

19 7  antimikrob. Prot. Blo t 19

20 40 arginin kinase Der p 20

21  ???  ??? Blo t 21 Der p 21

22  ???  ??? Der f 22

23 14 peritrophin-A doménu Der p 23

24 18 Troponin C Tyr p 24

tř
íd

a

mol. 
hmotnost 

kDa
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Tabulka č. 5. Přehled případových studií, které prokazují vznik anafylaktického šoku požití potravy 

kontaminované roztoči dle revise provedené ve studii Hubert 2011.  

druhy počet /g potravina stát 
D. farinae   Beignets USA 
T. putrescentiae  11,000-14,000 Hot-cake powder Japan 
D. farinae 
T. entomophagus 5,000-50,000 wheat flour Spain 
D. farinae 
D. pteronyssinus 
Suidasia spp. 
A. ovatus up to 5,000 wheat flour Venezuela 
T.putrescentiae 11 
D.pteronyssinus 8 
D. farinae 5 

corn flour 
(cooked) Brazil 

D. farinae 5,000 wheat flour  
D. farinae 7,115 Beihnets USA 
T. entomophagus 104 the culprit flour Spain 
Suidasia medanensis 4815 pancakes/flour Venezuela 
Blomia freemani  pancakes Taiwan 
D. fariane  flour Singapore 
D. fariane 1980 
T. putrescentiae 4870 flour Japan 
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Doporučení pro výzkum vedoucí k zpřesnění analýzy nebezpečí 

kontaminace sušeného ovoce roztoči 

 

Pro přesnější posouzení nebezpečí spojených s kontaminací sušeného ovoce roztočem Carpoglyphus 

lactis  bude nutné revidovat, nebo získat informace o následujících tématech. Na základě takto získaných 

informací bude možné zvážit nebezpečí a rizika s touto kontaminací spojená a zároveň je eliminovat. 

Jedná se o následující témata:  

 

(1) Možnost křížové kontaminace dalších potravin roztočem Carpoglyphus lactis 

(2) Zpřesnění údajů o bionomii druhu Carpoglyphus lactis 

(3) Možnosti včasné detekce roztoče Carpoglyphus lactis a stopování kontaminace 

(4) Získání podkladů a analýza nebezpečí spojená s kontaminaci sušeného ovoce alergeny 

(5) Získání podkladů a analýza nebezpečí spojená s přenosem patogenních mikroorganismů 

roztočem Carpoglpyhus lactis 

(6) Vypracování metod kontroly a prevence kontaminace sušeného ovoce roztočem 

Carpoglyphus lactis.  
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Příloha č. 1.  Původní  vědecká práce v časopise Food Additives and Contaminants Part A‐Chemistry 

Analysis Control Exposure & Risk Assessment 28, 2011, č. 9, s. 1129‐1135  (IF 2,231).  
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Příloha č. 2. Prezentace výsledků na oficiálních stránkách MZE bezpečnost potravin 
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Příloha č. 3. Prezentace napadení roztoči v Časopise D-test     
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2.3.2   Stanovisko  k problému dostupnosti   rodenticidů  v ČR a EU  
 
    Garant: MVDr. Jan Plachý 
 
 

1. Úvod 

Ve skladech zemědělských potravinářských provozů se nejčastěji objevují tři  druhy hlodavců: 

potkan (Rattus norvegicus), krysa  (Rattus rattus)  a myš domácí (Mus musculus) . Všechny 

druhy škodlivých  hlodavců působí zdravotní, estetická a ekonomická rizika. Hlodavci  však 

neznehodnocují  pouze skladované obiloviny, olejniny  luštěniny nebo potraviny ale  okusují a 

ničí  elektroinstalace. Hlodavci   zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost potravin kontaminací 

trusem  a močí.  Např. Z  trusu myší  ve skladech v ČR bylo izolováno celkem 25 druhů 

mikroskopických hub (včetně dvou neurčených hub), které patří k 10 různým rodům mikromycet 

(Tab. 05-3). Nejvíce zastoupenými rody byly Penicillium, Aspergillus a Mucor. V jednom vzorku 

se vyskytovalo 1 - 6 různých mikromycet. Nejčastějšími houbami bylo Thamnidium elegans 

(zachyceno ve 4 vzorcích), Cladosporium herbarum a Mucor mucedo . 

Z výše uvedených rizik   je jasné, že  pravidelná kontrola   a hubení  škodlivých hlodavců je ve  

většině potravinářských provozů naprostou nezbytností. Vzhledem k jejich hygienickému 

významu musí být v potravinářských  provozech  prováděna  tzv. ochranná deratizace za pomocí 

strukturálních úprav, pastí   a   zejména nástrah.  

 

2. Biocidní  deratizační  nástrahy  

 V dnešní době je jednou ze základních metod hubení škodlivých hlodavců v zemědělských a 

potravinářských provozech aplikace rodenticidních přípravků (Horák a kol. 1987). Existuje 

mnoho typů  rodenticidních nástrah. Nejčastěji jsou používány granule, zrna, nebo pasty a 

voskové bloky, které jsou odolné vůči vlhkosti. Nástrahy se doplňují v intervalech uvedených v 

etiketě odpovídajících druhu použité formulace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání a 

zatěžování životního prostředí.   
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  Biocidní nástrahy   obsahují zpravidla  účinné látky , které se řadí mezi tzv. antikoagulanty. V 

současné době je na trhu celá řada antikoagulantních rodenticidních přípravků 2. generace, které 

se liší složením a účinnou látkou. Rozdílné složení těchto přípravků pokrývá široké spektrum 

potravy, která je pro hlodavce atraktivní a často běžně dostupná na místech jejich výskytu (např. 

cereálie, tuky, moučky). Jednotlivé typy rodenticidů mohou tedy hlodavci přijímat s různou 

mírou ochoty i v souvislosti s typem objektu, kde se vyskytují. Další rozdíly v preferencích 

různých nástrah mohou být způsobovány například potravní tradicí v populaci hlodavců v daném 

místě. V populaci hlodavců se také mohou vyskytovat jiné typy chování, které snižují atraktivitu 

rodenticidních nástrah a které můžeme souhrnně označit jako behaviorální rezistence (Humphries 

a kol. 1992). Dalším důvodem snižování účinnosti aplikovaných rodenticidních nástrah může být 

fyziologická rezistence na účinnou látku, která byla opakovaně prokázána u různých populací 

(Buckle a kol. 1994). 

Nejdůležitější vlastností rodenticidů je jejich rychlost účinnosti na hlodavce, která je u 

rodenticidů 2. generace zpomalena. Příklady antikoagulantů  první  a druhé generace  

 

a)  Antikoagulanty první  generace – účinné látky 

 

Warfarin (Final® and others) 

3-(alpha-acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin  

 

Pindone (Pival® , Pivalyn®) 

2-pivalyl-1,3-indandione  

 

Chlorophacinone (RoZol®) 

2-[(p-chlorophenyl)phenylacetyl]-1,3-indandione  

 

Diphacinone (Ramik®, Ditrac®) 

2-diphenylacetyl-1,3-indandione  
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b)  Antikoagulanty  druhé  generace  

Brodifacoum (Talon®, Havoc®) 

3-[3-(4'bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4,-tetrahydro-1-naphalenyl] 

-4-hydroxy-2H-1-benzophyran-2-one  

 

Bromadiolone (Maki®, Contrac®) 

3-[3-(4 bromo[1,1 biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl] 

-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one  

 

Difenacoum    

3-[3-(4’bifenyl-4yl)-1,2,3,4 tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on 

 

Flocoumafen 

2-hydroxy- 3-[3-[4- ([4-(trifluoromethyl) phenyl] methoxy) phenyl]- 1,2,3,4- 

tetrahydronaphthalen-  

1-yl] chromen- 4-one 

 

3. Mezinárodní situace s biocidními rodenticidy:  

V současné době probíhá posuzování dokumentace k jednotlivým účinným rodenticidním látkám 

a v případě pozitivního posouzení postupné i zařazování těchto látek na Anex 1 biocidní 

direktivyTím končí prakticky i možnost finalizace tuzemských rodenticidních produktů našimi 

výrobci,kteří nemají dostatek finančních prostředků k získání vlastní dokumentace. Bez 

přístupových práv od velkých zahraničních firem ,které investovaly značné finanční prostředky  

k získání požadované dokumentace je tuzemská výroba  rodenticidních nástrah prakticky 

nerealizovatelná  i když v současné době stále ještě probíhají jednání našich lokálních výrobců 

s držiteli dokumentace o možnostech pokračovat ve výrobě rodenticidních nástrah . Naděje na 

zachování výroby/finalizace / rodenticidních nástrah je však  velmi malá. Postupná realizace  
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požadavků biocidní direktivy a jejich zapracování do naší legislativy se tak může projevit 

následným  omezením tuzemské výroby a tím i zvýšením nákladů na  zajištění deratizaci i 

v zemědělsko potravinářském sektoru 

 

4. Aktuálně dostupné  účinné  rodenticidní látky v ČR  (antikoagulanty   )  

č Účinná  látka  Pozn. 
1 bromadiolon  
2 Difetialon Do 1.11.2011 
3 Brodifacoum  
4 difenacoum  
5. flocoumaphen Jen finální produkt 
6 Warfarin  
 
 
5.Účinné látky  dostupné pro lokální výrobu od roku 2012 
 
č Účinná  látka  Pozn. 
1 Difenacoum  
2 Bromadiolon Do 2013 
3 Brodifacoum  
 
 
6. Odhady v počtech  a % poklesu  registrovaných účinných látek a  finálních produktů 
 
Po roce 2013 lze předpokládat redukci dostupných účinných látek až  o 50 %  což se projeví i 

v sortimentu tuzemských finálních  produktů  kdy může dojít k snížení až o cca  60 % 

Tyto výpadky bude nutno řešit dovozem finálních produktů od zahraničních výrobců. 

 

7. Úplný zákaz  pitných   nástrahy  

V minulém roce skončil  prodej koncentrátů   na bázi difethilaonu ( tj.  Contrax-D liquid účinná 

látka: Difethialon (0.625g/l) výrobce: Frowein GMBH & CO.KG, Albstadt. 

Prodej a  výroba    další ( poslední dostupné)   pitné  nástrahy   Contrax   (Natrium-Warfarin)    

končí  začátkem  roku  2012.  Od  začátku nového roku   nebude   k dispozici další  formulace  

rodenticidní nástrahy   Contrax  (Natrium-Warfarin (10.0g/l) výrobce: Frowein GMBH & 
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CO.KG, Albstadt, Německo)   obsahující    warfarin.   Důvodem je   implementace  je  Biocide 

Directive 98/8.  Podle informací výrobce  není dovolený   prodej a užívání  koncentrátů na bázi 

warafarinu  po 1.  únoru  2012.    

 
Základní údaje   o warfarinu (tj. účinné látky   pitné nástrahy Contrax)  

Chemický název:        4-hydroxy-3-(-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one. 

Molekulová hmotnost:        308,3 

Molekulový vzorec:     C19H16O4 

Rozpustnost:      g/l/20°C) voda - 17mg/l (20°C), aceton- 65, chloroform - 56. 

Toxikologie:     (akutní LD50 v mg/kg živé hmotnosti) 

 Savci   (orálně jednorázově):  potkan- 186, myš- 374. 

 Savci   orálně kumulačně:   potkan- 1, prase- 1, kočka- 3, pes- 3, dobytek- 200 mg/kg/5 

dní po sobě. 

Třída toxicity WHO:   Ib 

 
8. Dopady pro  výrobce  rodenticidních přípravků :  

Příklad 1. V Plzni  je  výrobnu toxických nástrah na hlodavce (ročně 100 tun).  je  zde granulační 

a balící linku.  Od příštího roku Biocidní direktiva znemožní výrobu toxických nástrah (nemáme 

ze zahraničí přístupová práva k účinným látkám. Pokud  se nenajde  alternativní výrobní produkt, 

hrozí, že bude  tato  linku zavřít a zaměstnance propustit.    

 Obdobná situace je i ve výrobnách na Medlově,Benešově i Prostějově 

 

9. Dopady  pro deratizační  praxi  a zabezpečení  potravinářských  provozů před hlodavci  

Omezení nebo ukončení tuzemské finalizace rodenticidů se s velkou pravděpodobností projeví 

zvýšením cen dovážených finálních produktů . V souvislosti s omezením  finančních zdrojů lze  

tak předpokládat výrazné snížení úrovně ochrany potravinářských i zemědělských provozů  proti 

škodlivým hlodavcům. 
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Dojde  zároveň k omezení sortimentu účinných látek rodenticidních nástrah a tím zvýšenému 

riziku vytváření rezistence hlodavců..Tento faktor může být  ještě potencován diskutovaným 

omezením až úplným vyřazením antikoagulantů po roce 2016. 

Jako náhrada je doporučována ochrana výrobních objektů a skladů mechanickými pastmi .Podle 

současných poznatků je však tato metoda jen jedním z opatření ale sama není schopna zajistit 

celkovou ochranu objeků.proti škodlivým hlodavcům 

 

10. Doplňková  literatura  

1. Dawson A, Bankes J & Garthwaite D (2003) Pesticide usage Survey Report 175. Rodenticide 

use on farms in Great Britain growing arable crops 2000 (available at 

http://www.fera.defra.gov.uk/plants/pesticideUsage/fullReports.cfm) 

 

2. Dawson A & Garthwaite D (2004) Pesticide usage Survey Report 185. Rodenticide use by 

local authorities in Great Britain 2001 (available at 

http://www.fera.defra.gov.uk/plants/pesticideUsage/fullReports.cfm) 

 

3. EPA (1999) Updated review of Poison Control Center data for residential exposures to 

rodenticides (available at http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP- 

2006-0955-0764). 

4. EPA (2006) Updated review of rodenticide incident reports primarily concerning children 

(available at http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2006-0955- 

0764). 

5. EU (2007) Risk mitigation measures for anticoagulants used as rodenticides. European 

Commission Working Document ENV B.3/PC D (2007) (available at 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/anticoagulants.pdf) 

 

6. EU (2011) Assessment Reports for Inclusion of active substances in Annex I or IA to 

Directive 98/8/EC (available at http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=bpd) 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
   FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2011 

    
  

 

 35

 

7. Garthwaite D, De’Ath A & Thomas MR (1999) Pesticide usage Survey Report 154. 

Rodenticide usage on farms in Great Britain growing grassland and fodder crops 1997 

(available at http://www.fera.defra.gov.uk/plants/pesticideUsage/fullReports.cfm) 

 

8. Edworthy J, Hellier E, Lambell N, Grey C, Aldrich K & Lee A (2001) The effectiveness of 

labelling of pesticides. HSE Contract Research Report 390/2001 (available at 

http://www.hse.gov.uk/research/crr_htm/index.htm) 

 

9. Ingels M, Lai C, Tai W, Manning BH, Rangan C, Williams SR, Manoguerra AS, Albertson T 

& Clark RF (2002) A prospective study of acute unintentional pediatric superwarfarin 

ingestions managed without decontamination. Ann Emerg Med 40, 73-78. 

 

10. Katona B & Wason S (1989) Superwarfarin poisoning. J Emerg Med 7, 627-631. 

 

11. Parsons BJ, Day LM, Ozanne-Smith J, Dobbin M (1996) Rodenticide poisoning among 

children. Aust NZ J Public Health 20, 488-92.  

(Summarised at www.monash.edu/muarc/VISU/hazard/haz28.pdf) 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
   FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2011 

    
  

 

 36

2.4 Konference a semináře 

Seminář na téma: 

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

problémy“ konaný na podzim, organizovaný  Vědeckým  výborem fytosanitárním a životního 

prostředí (VVF a ŽP) spolu se Ministerstvem zemědělství  (Mze)  ,Vysokou školou chemicko-

technologickou (VŠCHT) a Sdružením DDD se konal v budově Ministerstva zemědělství. Byl 

určen pro odborníky ze státní správy, vědeckých a výzkumných pracovišť a praxe.  

 

Semináře se zúčastnilo cca 170 účastníků  z více než 20 organizací. Mezi zúčastněnými 

organizacemi byly MZeČR, MŽP,VŚCHT, ČZU, SVSČR, VÚRV v.v.i,  UKZÚZ, SZPI,  

SRS, VFU, SZU, Emco  s.r.o., Buro Veritas, Apleco, Vitana, Ahold a.s.,   aj.  

 

 
(Foto  ing. J. Vokřál) 
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 2.5. Zprávy ze zahraničních cest 

Předseda Výboru se v roce 2011 zúčastnil jednoho zasedání  EFSA (Plant  Health - Pest  

Risk)  

Další  účasti na zasedání byla zrušena, kvůli úsporným opatřením - snížení rozpočtu. 

 

Předseda Výboru se zúčastnil zasedání EFSA  za prostředky Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby v.v.i. jednoho mezinárodního zasedání EFSA  (Itálie).  Důvodem financování z 

rozpočtu VURV v.v.i bylo to, že V době zasedání nebyla podepsána ještě smlouva o 

financování  výbor ze strany MZe ČR 
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2.6. 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., Vejsada P., Cepak M. et al. 2011. Sensory and textural attributes and fatty acid 

profiles of fillets of extensively and intensively farmed Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). 

- FOOD CHEMISTRY, 129, 3: 1054-1059. DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.073. 

Li Zhi-Hong, Kučerova Z., Zhao Shuo, Stejskal V. et al. 2011. Morphological and molecular 

identification of three geographical populations of the storage pest Liposcelis bostrychophila 

(Psocoptera). -JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, 47, 3: 168-172. DOI: 

10.1016/j.jspr.2010.10.005. 

Trematerra P., Stejskal V., Hubert J. 2011. The monitoring of semolina contamination by insect 

fragments using the light filth method in an Italian mill. - FOOD CONTROL, 22, 7: 1021-

1026. DOI: 10.1016/j.foodcont.2010.11.026 

 Stará J., Stejskal V., Nesvorná M. et al. 2011.Efficacy of selected pesticides against 

synanthropic mites under laboratory assay. - PEST MANAGEMENT SCIENCE, 67, 4: 446-

457. DOI: 10.1002/ps.2083 

Policar T., Podhorec P., Stejskal V. et al. 2011.Growth and survival rates, puberty and fecundity 

in captive common barbel (Barbus barbus L.) under controlled conditions. -CZECH 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 56, 10: 433-442. 
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Hubert J., Erban T., Nesvorná M., Stejskal, V. 2011. Emerging risk of infestation and 

contamination of dried fruits by mites in the Czech Republic. - FOOD ADDITIVES AND 

CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK 

ASSESSMENT, 28, 9: 1129-1135. DOI: 10.1080/19440049.2011.584911. 

Volfová R., Stejskal V., Aulický R., Frynta, D. 2011. Presence of conspecific odours enhances 

responses of commensal house mice (Mus musculus) to bait stations. - INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PEST MANAGEMENT, 57, 1: 35-40. DOI: 

10.1080/09670874.2010.503285. 

 
 Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

 

Kostelanská M., Dzuman Z., Malachová A., Hajšlova J. 2011. Effects of Milling and Baking 

Technologies on Levels of Deoxynivalenol and its Masked Form Deoxynivalenol-3-

Glucoside. - JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 59, 17: 9303-

9312. DOI: 10.1021/jf202428f. 

Skrbic Biljana, Malachova Alexandra, Zivancev Jelena, Hajšlova J. et al. 2011. Fusarium 

mycotoxins in wheat samples harvested in Serbia: A preliminary survey. - FOOD 

CONTROL, 22, 8: 1261-1267. DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.01.027 

Kostelanská M., Zachariašová M., Lacina O., Hajšlova J. et al.2011. The study of 

deoxynivalenol and its masked metabolites fate during the brewing process realised by 

UPLC-TOFMS method. - FOOD CHEMISTRY, 126, 4: 1870-1876. DOI: 

10.1016/j.foodchem.2010.12.008 

Václavik L., Hrbek V., Cajka T., Hajšlová, J. et al. 2011. Authentication of Animal Fats Using 

Direct Analysis in Real Time (DART) Ionization-Mass Spectrometry and Chemometric 

Tools. - JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 59, 11: 5919-5926. 

DOI: 10.1021/jf200734 
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Kubec R., Krejčova P., Šimek P., Hajšlová, J. et al. 2011. Precursors and Formation of 

Pyrithione and Other Pyridyl-Containing Sulfur Compounds in Drumstick Onion, Allium 

stipitatum. - JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 59, 10: 5763-

5770. DOI: 10.1021/jf200704n 

Capouchová I., Kostelanská M., Erhartová D., Hajšlová, J. et al. 2011. RISKS OF THE 

FUSARIUM INFESTATION FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM WHEAT. -

LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 127, 3: 95-99. 

Cajka T., Riddellová K., Zomer Paul, Hajšlová, J. et al. 2011.Direct analysis of dithiocarbamate 

fungicides in fruit by ambient mass spectrometry. - FOOD ADDITIVES AND 

CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK 

ASSESSMENT, 28, 10: 1372-1382. DOI: 10.1080/19440049.2011.590456. 

 Drábová L., Pulkrabová J., Kalachová K. , Hajšlová, J. et al. 2011. Novel Approaches to 

Determination of PAHs and Halogenated POPs in Canned Fish. - CZECH JOURNAL OF 

FOOD SCIENCES, 29, 5: 498-507. 

Papoušková L., Capouchová I., Kostelanská M., Hajšlová, J. et al. 2011. Changes in Baking 

Quality of Winter Wheat with Different Intensity of Fusarium spp. Contamination Detected 

by Means of New Rheological System Mixolab. - CZECH JOURNAL OF FOOD 

SCIENCES, 29, 4:  420-429. 

 
 RNDr. Jan Nedělník, PhD. 

 

 Skladanka J., Nedělník J., Adam V. et al. 2011. Forage as a Primary Source of Mycotoxins in 

Animal Diets. - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 

AND PUBLIC HEALTH, 8, 1: 37-50 DOI: 10.3390/ijerph8010037 
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Doc. Ing. Radim Vácha, PhD. 

 

Vácha R., Cechmanková J., Skála J. et al. 2011. Use of dredged sediments on agricultural soils 

from viewpoint of potentially toxic substances. - PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 57, 

8: 388-395. 

 
 Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 

 

Kacalková L., Tlustoš P. 2011. The uptake of persistent organic pollutants by plants. - 

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY, 6, 2: 223-235. DOI: 10.2478/s11535-

010-0116-z 

Veselý T., Tlustoš P., Szakova J. 2011. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and 

bioaccumulation in Pistia stratiotes. - PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 57 , 4: 166-

172. 

Trakal L., Neuberg M., Tlustoš P. et al. 2011. Dolomite limestone application as a chemical 

immobilization of metal-contaminated soil. - PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 57, 4: 

173-179. 

Javorská H., Tlustoš P., Kaliszová R. 2011. Distribution of Polychlorinated Biphenyl Congeners 

in Root Vegetables. - POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 20, 1: 93-

99. 

 
Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc 

 

Beklová M., Vavrová M., Stoupalová M. et al. 2011. Bioaccumulation of polycyclic aromatic 

hydrocarbons by earthworms Eisenia fetida. - Conference: 47th Congress of the European-
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Societies-of-Toxicology Location: Paris, FRANCE, TOXICOLOGY LETTERS, 205 

Supplement: 1: S120-S120 DOI: 10.1016/j.toxlet.2011.05.430. 

Kalciková G., Vavrová M., Zagorc-Koncan J. et al. 2011. Evaluation of the hazardous impact of 

landfill leachates by toxicity and biodegradability tests. - ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY, 32, 12: 1345-1353 DOI: 10.1080/09593330.2010.536785. 

  

Ing. Ladislav Kučera, CSc. 
 

 Ovesná J., Kučera L., Horničková J. et al. 2011. Diversity of S-alk(en)yl cysteine sulphoxide 

content within a collection of garlic (Allium sativum L.) and its association with the 

morphological and genetic background assessed by AFLP. - SCIENTIA 

HORTICULTURAE, 129, 4: 541-547 DOI: 10.1016/j.scienta.2011.06.009 

Faltusová Z., Kučera L., Ovesná J. 2011.Genetic diversity of Brassica oleracea var. capitata gene 

bank accessions assessed by AFLP. - ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 

14, 3 DOI: 10.2225/vol14-issue3-fulltext-4 

 
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

  
Stará J., Ourednicková J., Kocourek F. 2011. Laboratory evaluation of the side effects of 

insecticides on Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae), Aphidoletes aphidimyza 

(Diptera: Cecidomyiidae), and Neoseiulus cucumeris (Acari: Phytoseidae). - JOURNAL OF 

PEST SCIENCE, 84, 1: 25-31 DOI: 10.1007/s10340-010-0322-5. 

Zichová T., Falta V., Kocourek F. et al. 2011. Differences in the susceptibility of codling moth 

populations to Cydia pomonella granulovirus in the Czech Republic. - HORTICULTURAL 

SCIENCE, 38, 1: 21-26. 
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3. WEBOVÉ STRÁNKY  
 
V průběhu celého roku 2011  byly průběžně obsahově aktualizovány webové stránky  vědeckého 

výboru ( www. phytosanitary org.) 
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4. INFORMAČNÍ MATERIÁLY VÝBORU   

V roce 2011  byl vytvořen (sazba; tisk ) anglický informační leták  vědeckého výboru.  
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5. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
 

V roce 2011 byly původně plánovány finanční prostředky na činnost Výboru ve výši 

900000Kč bez DPH. V září 2011 byl podepsán upravený rozpočet na částku 750000Kč bez DPH.  

Z toho důvodu musely být sníženy finanční částky u několika položek v Plánu činnosti a mimo 

jiné došlo i k redukci  mezd, zahraničních cest, plánovaných studií a stanovisek.  

Z celkové částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 750 000Kč bez DPH. Jednotlivé 

nákladové položky jsou rozepsány v tabulce v kapitole  5.1. a věcné zdůvodnění čerpání 

jednotlivých položek v kapitole 5.2. 
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5.1   Tabulka nákladů Výboru 

polo Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a 

životního prostředí dle Plánu činnosti na rok 2011. 

 

     5.1. TABULKA NÁKLADŮ VÝBORU 

   
Čerpání 

v Kč 
5.1.1. Odměny členů výboru 100 000
5.1.2. Mzda tajemníka 147 500
5.1.3. Náklady na studie a stanoviska 290 000
  Náklady na studie  270 000
  Náklady na stanoviska 20 000
5.1.4. Náklady na vydání sborníku ze semináře 40 000
5.1.5. Ostatní přímé náklady 30 000
5.1.6. Reprezentace 30 000
5.1.7. Režie 15% 112 500
  Celkové náklady 750 000
  Cena vč. DPH 20% 900 000

 

5.2.Věcné zdůvodnění jednotlivých položek 
 
Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu činnosti na rok 2011 

 

5.2.1. Odměny členů výboru:  

    V této položce finančního rozpočtu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 

(VVFaŽP) jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami předsedy, místopředsedkyně a stávajících 

členů Výboru za činnosti vykonávající v rámci aktivit Výboru. 

 

5.2.2. Mzda tajemníka:  

     Ve finanční položce „Mzda tajemníka“ jsou zahrnuty osobní náklady (plat tajemníka + 

sociální a zdravotní pojištění a FKSP) na tajemníka. 

 

5.2.3. Náklady na studie a stanoviska:  
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- stanoviska a aktualizace Procedurálního manuálu 

V roce 2011 byla vypracována 2 odborná stanoviska, jimž byla vyplacena odměna na základě 

uzavření dohody o provedení práce v celkové částce 20 000,-Kč. Na aktualizaci Procedurálního 

manuálu nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 

 

5.2.4.- materiálové náklady a odměny za vypracování studií 

V této položce jsou uvedeny finanční prostředky použité na vypracování studií v rámci plánu na 

rok 2011. Finanční prostředky určené na 2 studie byly převedeny na řešitele z jiných institucí ve 

formě smlouvy o dílo;   1 studie byla řešena v rámci rozpočtu  výboru ve VÚRV, v.v.i.  . Celková 

částka 270 000,-Kč tedy pokrývá jak položku materiálové náklady a cestovné, tak i odměny. Její 

rozdělení bylo vždy plně v kompetenci garanta řešení dané studie. 

 

i) Validační studie: 

ii)  Rizika kontaminace surovin a potravin mykotoxiny, pesticidními a 

biologickými kontaminanty a metody jejich detekce. Kontaminace 

vybraných surovin mykotoxiny. 

iii) Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; VŠCHT 

VŠCHT – smlouva o dílo 158/2011 v celkové výši 115.000Kč bez DPH. 

 

ii)       Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních 

a distribučních řetězcích potravin. Metodické podklady pro kontrolu rizik 

obratlovců ve skladech krmiv 

Garant: Doc. . RNDr. Pavel Rödl, CSc. SZÚ 

Smlouva o dílo 153/2011 v celkové výši 79.000,- Kč bez DPH. 

 

iii)  Emerging pests and risks: posklizňová aktuální rizika škodlivých 

organismů a pesticidních-biocidních látek 

Garant: Ing. Radek Aulický, VÚRV, v.v.i. –v celkové výši 76.000,-Kč bez DPH. 

 

5.2.5. Ostatní přímé náklady:  

V položce „Ostatní přímé náklady“ jsou zahrnuty přímé náklady na provoz kanceláře tajemníka 

VVFaŽP a ostatní spotřební materiál. V roce 2011 tyto náklady činily celkem 30000 Kč bez 

DPH. 
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5.2.6. Reprezentace: 

Finanční náklady v položce „Reprezentace“ byly čerpány na seminář („ Chemické a biologické 

kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“ konaný na 

podzim, organizovaný  Vědeckým výborem fytosanitárním a životního prostředí (VVF a ŽP) 

spolu se Ministerstvem zemědělství (Mze),Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) 

a Sdružením DDD) se konal v budově Ministerstva zemědělství), dále na domácí cestovné k 

zajištění studie VÚRV, v.v.i. zajištění pohoštění na zasedání Výboru a provoz webových stránek. 

Sazba a tisk   informačních letáků. 

 

5.2.7. Režie:  

Režie VÚRV, v.v.i. byla vyčerpána v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2011 

v celkové výši 112 500,-Kč  
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6.      ZÁVĚRY 
  

 V roce 2011 se uskutečnila celkem jen 2 řádná zasedání.  
 

 V roce 2011 se uskutečnil jeden seminář Chemické a biologické kontaminanty v 
potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy 

  Semináře se zúčastnilo cca 170 účastníků  z více než 20 organizací. Mezi 
zúčastněnými organizacemi byly MZe ČR, MŽP,VŠCHT, ČZU, SVS ČR, VÚRV v.v.i,  
ÚKZÚZ, SZPI,  SRS, VFU, SZU, Emco  s.r.o., Buro Veritas, Apleco, Vitana, Ahold 
a.s.,   aj. 

 
 Předseda Výboru se zúčastnil 2 pravidelných  zasedání KS na MZe ČR. 
  
 Předseda Výboru se zúčastnil  za prostředky Výzkumného ústavu rostlinné výroby 

v.v.i. jednoho mezinárodního zasedání EFSA  (Itálie).  Důvodem financování z 
rozpočtu VÚRV v.v.i bylo to, že v době zasedání nebyla podepsána ještě smlouva o 
financování  výboru ze strany MZe ČR.  

 
 

 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 z několika různých institucí. 

 
 Byla vypracována dvě odborná stanoviska – (Na základě požadavku Českého sdružení 

rostlinolékařů a Sdružení DDD). 
 

 V roce 2011  byl vytvořen (sazba; tisk ) anglický informační leták  vědeckého výboru. 
 

 Pozornost Výboru se soustřeďovala na analýzu informačních zdrojů rizik, mapování a 
kategorizace problémů a sledování vědecké činnosti.  

 
  V průběhu celého roku 2011  byly průběžně obsahově aktualizovány webové 

stránky  vědeckého výboru ( www. phytosanitary org.) 

 

V průběhu celého roku 2011 byly všem členům zasílány aktuální informace o  

novinkách v oblasti  bezpečnosti potravin,  přeposílány výzvy z EFSA nebo MZe ČR, 

(KM) a materiály  a úkoly ze zasedání  KS. 
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Byla provedena aktualizace a kompletizace vědecké činnosti našich členů Vědeckého 

výboru. 

 
 Je potřeba pokračovat v aktualizaci Databáze expertů Vědeckého výboru, která byla 

vytvořena v minulých letech. 
 

 Na posledním zasedání proběhla dle Procedurálního manuálu  rozprava o možnosti  
přijetí  nových členů VVF a ŽP.). 

 
































