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Úvodní část

Úvod k semináři 
„Chemické a biologické kontaminanty 

v potravinách a zemědělských 
komoditách: aktuální problémy“

V. Stejskal, B. Frýdová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 Ve středu 14. prosince 2011 se na MZe ČR (jednací sál č. 400 v budově 
Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha) uskutečnil odborný  seminář 
na téma „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských ko-
moditách: aktuální problémy.“ Seminář byl pořádán několika organizacemi: MZe 
ČR, Vědeckým výborem  fytosanitárním a životního prostředí, VŠCHT, VÚRV. 
v.v.i., Českou společností  rostlinolékařskou, Sdružením DDD. Seminář  shrnoval  
současná důležitá témata pro bezpečnost potravin a hygieny v potravinářství 
a produkci  zemědělských potravinových surovin. Zajímavý a pestrý program 
zajistil velmi vysokou účast na semináři – 159 účastníků. Mezi zúčastněnými byli 
i zástupci tisku (MF Dnes, dTest, Zahrádkář aj.) Jednací sál č. 400 Mze ČR byl 
zaplněn téměř do posledního místa. (Základní statistiku podává tabulka č. 1 a se-
znam organizací registrovaných na semináři je na konci tohoto článku.) Seminář 
měl velmi dobrý ohlas.
 Semináře se zúčastnila řada členů Sdružení DDD. Je zejména zaujala rizika 
působená škůdci (hlodavci, roztoči a brouci) v potravinářství a rizika výskytu rezi-
duí pesticidů v potravinách.

Počet účastníků – organizace 44
Počet pořadatelů 5
Počet účastníků – osoby 159
Počet řečníků 12

 Po přivítání účastníků Ing. Václavem Stejskalem, Ph.D. (předsedou Vědeckého 
výboru fytosanitárního a životního prostředí) následovala pilotní přednáška 
o systému bezpečnosti potravin, kterou prezentovala Ing. Jitka Götzová, ředitelka 
odboru bezpečnosti potravin MZe ČR. Přednáška byla doplněna o krátký edukační  
film, vysvětlující některé prvky systému bezpečnosti potravin v EU. Pak následova-
lo 12 vědeckých  přednášek.
 Program byl ukončen panelovou diskusí o kontaminantech a reziduích v potra-
vinách v ČR a ve světě vedenou Prof. Janou Hajšlovou, CSc.

Tabulka č. 1: Statistika ze semináře 
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    Vědecký program zahrnoval následující příspěvky a přednášející: 
1. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Aktuální chemická rizika v potravním řetězci
2. Mgr. Lenka Bartošová, Ph.D.

Aktuální problémy v mikrobiální kontaminaci potravin
3. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

Skladištní škůdci – zdroje fyzikálních a alergenních kontaminantů 
v potravinách

4. Ing. Jitka Sosnovcová
Předměty běžného užívání určené pro styk s potravinami

5. Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.
Rizika hlodavců jako kontaminantů potravin a zemědělských komodit

6. Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ÚKZÚZ – kontrola vstupů v kontextu bezpečnosti potravin a krmiv

7. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Příležitosti pro regulaci reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v systémech 
integrované produkce

8. Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Vývoj a možnosti hodnocení zátěže půd rizikovými látkami v ČR

9. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Ing. Ladislav Kučera, CSc.
GMO jako kontaminanty a metody detekce

10. Ing. Marie Váňová, CSc.
Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice

11. Ing. Vladimír Řehák, CSc.
Rostlinolékařská péče a její poslání při ochraně spotřebitele 
a životního prostředí

Abecední seznam (registrovaných) účastnických organizací na semináři: 
Albert, AB Facility a.s., Agriotec s.r.o., AHOLD Czech Rep., Apleko s.r.o., 
Biopreparáty, s.r.o., Burelu veritas, Ce II., Česká společnost rostlinolékařská, ČSR 
Brno, ČZS, ČZU, dTest (redakce), DDD servis, Dias–Zeus, Ekotakt,s.r.o., Emco, 
Gś Marketing, Jef Company, KHS, MF DNES (redakce), MZe, MŽP, Nutricia a.s., 
Orpas (E-Lera), Pest control Management, SRS, SVS ČR, SZPI, SZÚ, Technology 
centre AS ČR, ÚKZÚZ, Unimils Praha, VFU, Vitana a.s., VÚP, VÚRV, v.v.i., VÚT, 
VÚŽV Uhříněves, Zahrádkář (redakce), ZOL Postoloprty, ZÚ Ostrava, ZUČM, 
3D Ústí n. Labem.



AbstraktyPřednášky





- 13 - 

Přednášky (abstrakty)

Chemické a biologické kontaminanty 
v potravinách a zemědělských 

komoditách: aktuální problémy
V. Stejskal

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 Tento seminář byl pořádán v roce, který přinesl řadu problémů v oblasti 
bezpečnosti potravin. Jejich kompletní seznam každoročně poskytují ve svých 
zprávách orgány státního  dozoru a není mu – až na některé výjimky – většinou 
věnována větší mediální pozornost. Letošní rok však byl výjimečný vysokou frek-
vencí zachycených problémů v médiích, ale i rozsahem problémů (viz. Escherichia  
coli v Německu). Takový obraz může podrývat důvěrou spotřebitele v zajištění 
bezpečnosti potravin. 
 Jaká témata a kauzy se objevily v médiích? „Skandály“ s mykotoxiny, roz-
toči, rezidua pesticidů, hlodavci v supermarketech …a již zmíněná E. coli. Dále 
uvádím jen několik konkrétních ilustrativních případů z těchto kauz. Tiskem bylo 
zaznamenáno, že německé ovesné vločky Nordwaldtaler dodávané i na český trh, 
obsahují nadměrné množství mykotoxinu deoxynivalenolu, (DON). Státní země-
dělská a potravinářská inspekce uvedla, že  stanovený limit pro deoxynivalenol 
byl ve vločkách překročen až trojnásobně. Dalším medializovaným tématem byl  
výskyt roztočů  v sušených plodech. Občanské sdružení spotřebitelů Test přišlo se 
skandálními výsledky kvality kečupů. Všech 22 testovaných výrobků obsahovalo 
škodlivé látky mykotoxiny pocházející z plísní a v některých případech i pesticidy. 
Látky poškozují orgány, ničí imunitu a mohou být karcinogenní. Další problé-
my se týkaly hygieny v supermarketech a výskytu hlodavců. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce dočasně uzavřela v tomto roce prodejnu supermarketu 
v Kolíně. Inspektoři totiž při kontrole našli na ploše prodejny i v regálech s bale-
nými potravinami myší trus. Hlodavci jsou pro prodejny potravin velkým problé-
mem. Ze stejného důvodu rozhodla inspekce ke konci roku 2011 také o dočasném 
uzavření prodejny supermarketu v Praze 9.

» Prezentace na straně 71
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curriculum vitae
Ing. Václav Stejskal , Ph.D.
Narozen: 16.12.1963 v Praze

Výzkumné zaměření:
Autor 9 knih a učebnic a více než 150 vědeckých a technických článků. Profiluje se 
v oblasti zoologického, entomologického, zemědělského a potravinářského výzkumu.  
Aktivně spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť (Čína, USA, Itálie, Řecko).

Zaměstnavatel:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Vzdělání:
1986 – Česká zemědělská univerzita, Praha
2000 – Karlova Univerzita, Praha

Odborná praxe:
1988 – 1989 Studijní pobyt – Výzkumný ústav rostlinné výroby
1989 – 1995 Výzkumný ústav potravinářký, vědecký pracovník
1995 – 2000 Výzkumný ústav rostlinné výroby, vědecký pracovník
2001 – 2001 Výzkumný ústav rostlinné výroby, vedoucí oddělení
2008 – 2009 Výzkumný ústav rostlinné výroby, náměstek ředitele pro hlavní činnost
2010 – 2011 Výzkumný ústav rostlinné výroby, vedoucí oddělení

Zahraniční pobyty | dlouhodobé:
2004 – 2005 Namibian University, Faculty of Agriculture, Ogongo, Namibia
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Přednášky (abstrakty)

Zahraniční pobyty | krátkodobé:
1999 Central Science Laboratory, MAFF, York, Great Britain (Studium Analytických 

filth test metod)
2005 Tropical Sciences Research Institute. Lisbon, Portugal (monitoring škůdců)
2006 China Agricultural University, Beijing, China (molekulární metody)
2007 Museum of Natural History, Geneva, Switzerland (taxonomie immaturních stádií 

škůdců) 
2010 University Lund, Švédsko, (Kurz – Semiochemikálie)
2010 Agricultural University Beijing, Čína (molekulární metody)

Odborné aktivity:
 ► Předseda vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí
 ► Člen pracovní  skupiny EFSA (European Food Safety Agency – Plant Health)
 ► Vedoucí  oddělení VÚRV, v.v.i.
 ► Člen akreditační a zkušební komise pro činnost v oboru DDD (Ministerstvo zdravotnictví)
 ► Expertní činnost pro soudy (kvalita exportu obilovin)

 
Vybrané články v mezinárodních vědeckých časopisech s IF 
(za poslední 3 roky):
1. Volfová R., Stejskal V., Aulický R. and Frynta D. (2011). Presence of conspecificodours enhances respon-
ses of commensal house mice (Mus musculus) to bait stations. International Journal of Pest Management, 
57 (1): 35–40.
2. Trematerra, Stejskal V. and 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.
3. Zhi-Hong Li, Kučerová Z., Shuo Zhao, Stejskal V., Opit G. and Meng Qin (2011). Comparison of mor-
phological and molecular (16S rDNA sequences) identification of different geographical populations of the 
storage pest Liposcelis bostrychophila (Psocoptera). Journal of Stored Products Research, 47:168–172.
4. Frynta D., Volfová R., Fraňková–Nováková M. and Stejskal V. (2010). Oestrous females investigate 
the unfamiliar male more than the familiar male in both commensal and non–commensal populations of 
house mice. Behavioural Processes, 83(1): 54–60.
5. Varadínová Z., Stejskal V. and Frynta D. (2010). Patterns of aggregation behaviour in six species of coc-
kroaches (Blattaria: Blaberidae): comparing two experimental approaches. Entomologia Experimentalis 
et Applicata, 136: 184–190.
6. Kučerová Z. and Stejskal V. (2010). External egg morphology of two stored–product Anobiids, Stegobium 
paniceum and Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiid). Journal of Stored Products Research.
7. Erban T., Stejskal V., Aulický R., Křížková–Kudlíková I., Nesvorná M. and Hubert J. (2010). Comparison 
of temporal rate of decay of cockroach allergens Bla g 1 and Bla g 2 in laboratory and  household conditi-
ons. J. Med. Entomol., 47(6): 1062–1070.
8. Stejskal V., Aulický R. and Pekár S. (2009). Brief exposure of Blattella germanica (Blattodea) to in-
secticides formulated in various microcapsule sizes and applied on porous and non-porous surfaces. Pest 
Management  Science, 65: 93–98.
9. Kučerová Z. and Stejskal V. (2009). Morphological diagnostic of the eggs of stored–products mites. 
Experimental and Applied Acarology, 49: 173–183.
10. Hubert J., Kučerová Z., Aulický R., Nesvorná M. and Stejskal V. (2009). Differential levels of mite 
infestation of wheat and barley in Czech grain stores. Insect Science, 16: 255–262.
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Aktuální chemická rizika v potravním řetězci
J. Hajšlová

Vysoká škola chemicko-technologická

» Prezentace na straně 81
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Přednášky (abstrakty)

curriculum vitae
Prof. Ing. Jana HAJŠLOVÁ, CSc.
rozená Cuhrová

http://web.vscht.cz/hajslovj/

Vzdělání:
1970 – maturita, SVVŠ, přírodovědná větev
1975 –  inženýr, obor technologie mléka a tuků, VŠCHT, Fakulta potravinářské 

a biochemické technologie
1979 –  kandidát technických věd v oboru chemie a technologie poživatin, VŠCHT 

(dizertační práce: Senzoricky aktivní látky bílkovinných hydrolyzátů), 
Fakulta potravinářské a biochemické technologie

1990 – docent, habilitace v oboru chemie a analýza potravin, VŠCHT
1997 – profesor, habilitace v oboru chemie a analýza potravin, VŠCHT

Zaměstnání:
1975 – 1978 řádná aspirantura na Katedře chemie a zkoušení potravin, VŠCHT
1979 – 1989 odborný asistent na Katedře chemie a zkoušení potravin, VŠCHT
1990 až dosud tajemník ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT
1990 až dosud vedoucí Laboratoře bezpečnosti potravin, Ústav chemie a analýzy potravin 

VŠCHT
2001 až dosud technický vedoucí akreditované Metrologické laboratoře VŠCHT
2009 až dosud vedoucí Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT

Zahraniční postgraduální studium:
1986 – 1987 studijní pobyt na Free University of Amsterdam, Nizozemí
1991, 1992 studijní pobyt v National Food Administration, Uppsala, Švédsko
1994  studijní pobyt ve Food and Drug Administration, Center for Food Safety 

and Applied Nutrition, New York, USA
1994  studijní pobyt na Institute of Food Research, Norwich, Velká Británie
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Pedagogické aktivity:
 ► Výuka 2 předmětů bakalářského studia FPBT, Studijní program: Potravinářská a bio-

chemická technologie: 
 > Analýza potravin a přírodních produktů 
 > Zdravotní nezávadnost potravin  

 ► Výuka 2 předmětů navazujícího magisterského studia FPBT, Studijní program: Chemie 
a analýza potravin:

 > Analýza biologicky aktivních přírodních látek 
 > Chemická bezpečnost potravin

 ► Výuka pro zahraniční studenty:
 > Principles of Food Quality and Safety 

 ► Vedoucí bakalářských prací: 12
 ► Vedoucí diplomových prací: 75 
 ► Školitel studentů postgraduálního (doktorského) studia: úspěšně obhájilo 31

Vědecko-výzkumné aktivity:
 ► Publikace v recenzovaných mezinárodních vědeckých časopisech: 195, h-index 29
 ► Publikace v národních časopisech a sbornících: 82
 ► Zahraniční odborné monografie (autor kapitol): 7
 ► Přednášky na mezinárodních vědeckých konferencích: 92
 ► Postery na zahraničních vědeckých konferencích: 43
 ► Přednášky na národních vědeckých konferencích: 105

Další odborné aktivity:
a) zahraniční:

 ► Member of Program Committee – 7th EU Framework Program
 ► Chairwoman of international symposium series: Recent Advances in Food Analysis 

(www.rafa2011.eu)
 ► National contact point for Global Environmental Monitoring Programm (GEMS/Food EURO)
 ► Member of Subcommittee for the Analytical Quality Assurance, GEMS/Food EURO, WHO
 ► Member of the International Association of Environmental Analytical Chemistry (Basel, 

Switzerland)
 ► Member of International Editorial Board - Journal of Food Additives and Contaminants
 ► Co-director AOAC international validation study - food contaminants
 ► Auditor – 7th Framework programme - Joint Research Centre (JRC) – European 

Commission
 ► Recenzent mezinárodních časopisů: J. AOAC Int., J. Chromatogr. A, Anal. Review, Anal. 

Chim. Acta, J. Sep. Sci., Rapid Comm. Mass Spectrom.
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Přednášky (abstrakty)

b) tuzemské
 ► Člen vědecké rady Ministerstva životního prostředí
 ► Místopředsedkyně výboru Fytosanitárního a pro životní prostředí při Koordinační 

skupině pro bezpečnost potravin
 ► Člen výboru Chemické společnosti – pracovní skupina pro potravinářskou a agrikul-

turní chemii
 ► Předseda Komise pro analýzu potravin při Odboru výživy obyvatelstva a jakosti 

potravin ČAZV
 ► Předseda Oborové rady pro obhajoby doktorských prací při FPBT, VŠCHT (1998 – dosud)
 ► Člen vědecké rady Fakulty potravinářské a biochemické technologie
 ► Člen vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
 ► Tajemník Technické komise pro chemické analýzy Technického výboru pro zkušební 

laboratoře při Českém institutu pro akreditaci (od 1993)

Pracovní ocenění:
2005 Cena rektora VŠCHT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji
2006 Cena ministra školství za mimořádné výsledky dosažené při zavádění nových 

progresivních multireziduálních metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu 
hygienických limitů kontaminantů v potravinách
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Aktuální problémy v mikrobiální 
kontaminaci potravin

L. Bartošová
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Brno

 V roce 2011 se Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) mimo 
běžné kontroly, které probíhají v oblasti pravidelného sledování mikrobiální 
kontaminace potravin, zabývala i dvěma mimořádnými kontrolami. Jednalo 
se především o mimořádnou kontrolu potravin v souvislosti s výskytem shiga-
-toxin produkující Escherichia coli O104 : H4 v Německu a ve Francii a rovněž 
o monitoring Evropské Komise zaměřený na prevalenci Listeria monocytogenes 
v některých potravinách určených k přímé spotřebě v tržní síti. 

1.  Mimořádná kontrola potravin v souvislosti s výskytem shiga-toxin 
produkující Escherichia coli O104 : H4 v Německu a ve Francii

1.1 Úvod
 Dne 22. května 2011 Německo ohlásilo na severu svého území výskyt ohnis-
ka multi-rezistentní baktérie Escherichia coli produkující shiga toxin (STEC) 
sérotypu O104 : H4, genotypu stx2a-pozitivní, eae-negativní, která navíc nesla 
i faktory virulence enteroaggregativní E. coli (EFSA, 2011a). Při prvotním epide-
miologickém šetření (case control study), které bylo provedeno v Hamburku, byla 
za významný rizikový faktor onemocnění označena konzumace kontaminované 
čerstvé zeleniny především okurek, rajčat a hlávkového salátu (EFSA, 2011a).
 Dne 26. 5. 2011 obdržela SZPI dopis od Hlavního hygienika ČR, týkající se 
informace o hromadném výskytu onemocnění ve Spolkové republice Německu 
(SRN). Tuto informaci obdrželi hygienici přes síť rychlého varování EU tzv. 
EWRS (Early Warning Response System) s tím, že pravděpodobným zdrojem 
nákazy je čerstvá zelenina. Stejný den bylo telefonicky kontaktováno NKM pro 
RASFF v Německu, které zprávu potvrdilo.
 Dne 28. 5. 2011 přišla přes systém rychlé výměny informací pro nebezpečné 
potraviny a krmiva (RASFF) zpráva, že do České republiky byla dovezena zásilka 
bio-okurek původem ze Španělska od německého dodavatele, na jehož okurkách 
byla nalezena STEC. Později byla laboratorními analýzami provedenými v Robert 
Koch Institut (Berlín, Německo) na bio-okurkách ze Španělska potvrzena STEC 
sérotyp O8 : H19, který nebyl označen za šíření nákazy. V této prvotní fázi vyšet-
řování čerstvé zeleniny tedy nebylo identifikováno konkrétní vehikulum zodpo-
vědné za šíření nákazy v Německu a později ve Francii.
 Na základě dalších epidemiologických šetření v Německu bylo postupně 
možné spojit zdroj nákazy s konzumací naklíčených semen vypěstovaných na bio-
-farmě v Dolním Sasku. Přestože byla vyloučena distribuce naklíčených výhonků 
mimo území Německa, zůstala otevřena otázka distribuce různých druhů semen 
určených k nakličování po EU a jak se STEC na bio-farmu vůbec dostala.
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 Dne 15. června 2011 Francie nahlásila výskyt ohniska v Bordeaux, který byl 
podle předběžných výsledků způsoben stejným kmenem bakterie E. coli (STEC, 
sérotyp O104 : H4) jako v Německu. Stejně jako v případě Německa šetření pou-
kázalo na to, že výskyt ohniska mohla způsobit konzumace naklíčených semen. 
S cílem potvrdit původ nákazy Komise zahájila zpětné sledování koordinované 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Dne 5. července 2011 
EFSA zveřejnila svou závěrečnou zprávu (EFSA, 2011b). Podle ní ze srovnání 
informací zpětného sledování francouzského a německého ohniska vyplynulo, že 
nejpravděpodobnějším propojením je šarže č. 48088 semene pískavice (Trigonella 
foenum-graecum) dovezená z Egypta v roce 2009, přestože nelze vyloučit, že jsou 
dotčeny i další šarže. Dne 8. 7. 2011 byla šetřením v Německu potvrzena distribu-
ce pískavice řecké seno šarže 48088 i do České republiky.
 Cílem kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
bylo získat přehled o bezpečnosti čerstvé zeleniny, semen a zrn určených k nakli-
čování se zvláštním zřetelem na pískavici řecké seno ve vztahu k jejich případné 
kontaminaci Escherichia coli produkující shiga-toxin (STEC) sérotyp O104 : H4 
na území České republiky.

1.2 Materiál a metody
 SZPI na základě sledu událostí, které přicházely prostřednictvím systému 
RASFF, začala provádět odběry vzorků a kontrolu sledovatelnosti vybraných 
komodit potravin u výrobců, dovozců, distributorů a prodejců:
i) V 1. fázi mimořádné kontroly byly odebrány 104 vzorky 11 druhů čerstvé 

zeleniny na laboratorní stanovení přítomnosti STEC sérotypu O104 : H4. 
Odebrané vzorky pocházely z 15 států.

ii) Ve 2. fázi byli monitorováni prodejci a tuzemští výrobci naklíčených semen 
a zrn určených k nakličování. V této fázi bylo na laboratorní analýzy odebrá-
no 9 vzorků semen a 9 vzorků klíčků původem z Číny, ČR, Kanady, Nizozemí 
a USA.

iii) Ve 3. fázi byla kontrola již zacílena na sledovatelnost semen pískavice a na 
určitá semena a zrna dovezená z Egypta, která byla specifikována v provádě-
cím Rozhodnutí Komise č. 2011/402/EU. Byl sledován „krok zpět“ (dodavatelé 
semen) a „krok vpřed“ (odběratelé).

 Na laboratorní vyšetření bylo z celkového počtu 127 odebraných vzorků 84 
zasláno do národní referenční laboratoře (NRL) pro koliinfekce při Výzkumném 
ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně.
 Zbývajících 43 vzorků bylo vyšetřeno v akreditované laboratoři Státního 
zdravotního ústavu Praha, pracoviště v Brně. Vyšetřované vzorky byly podrobe-
ny metodě doporučené Evropskou referenční laboratoří pro E. coli, která vychází 
z normy ISO TS 1316: 25 g vzorku se inkubuje v 225 ml peptonové vodě při 37°C 
± 1°C po dobu 18 – 24h. Z 1 ml pomnožené kultury se izoluje DNA. V případě, 
že ve vyšetřované izolované DNA nejsou metodou PCR zjištěny geny kódující 
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shiga-toxiny (stx1 a stx2), resp. intiminy (eae), kultura je považována za negativní 
a dále se nevyšetřuje. V případě pozitivní detekce genů se provádí izolace E. coli 
a vyšetřování na vybavení patřičnými geny.

1.3 Výsledky a diskuse
 V rámci 1. fáze mimořádné kontrolní akce byly do dvou laboratoří odebrány 
celkem 104 vzorky 11 druhů čerstvé zeleniny. Ani v jednom ze 104 vzorků čerstvé 
zeleniny nebyla prokázána STEC. Negativní výsledky byly zjištěny i u bio-okurek 
původem ze Španělska, které byly v prvotním šetření německými úřady označeny 
za potenciální zdroj infekce. Ve většině vyšetřovaných vzorků rajčat, paprik a sa-
látových okurek nebyly zjištěny žádné bakterie E. coli, které se mohou vyskytovat 
v půdě a nejčastěji při zalévání se dostávají na povrch zeleniny a rovněž i kořeny 
do systému rostlinných pletiv plodů. Nepřítomnost E. coli u rajčat a paprik si lze 
vysvětlit tím, že povrch plodů je poměrně hladký a relativně vysoko nad zemí, 
takže na těchto druzích zeleniny převládá mikroflóra jiná než E. coli.
 Druhá fáze kontroly, která byla odezvou na oznámení RASFF o možném 
zdroji STEC z kontaminovaných klíčků z Dolního Saska, zahrnovala průzkum 
zaměřený na prodej a výrobu naklíčených semen. Celkem bylo zkontrolováno 662 
provozoven. Na českém trhu bylo zjištěno 13 případů uvádění do oběhu zahranič-
ních výrobků naklíčených semen (11x Holandsko, 2x Rakousko). Klíčky pocháze-
jící z Německa nebyly na trhu zjištěny. Laboratorním vyšetření 15 vzorků semen 
a klíčků odebraných u tuzemských výrobců nebyla prokázána STEC. V jednom 
případě naklíčeného hrachu římského cizrny původem z Kanady byla zjištěna 
E. coli, která ve své genetické výbavě nesla gen eae, který je zodpovědný za pro-
dukci tzv. adherenčního faktoru intiminu, což je protein umožňující kolonizaci 
tlustého střeva hostitele. Tento protein však není zodpovědný za produkci shiga-
-toxinů, které vyvolávají průjmové onemocnění.
 Ve třetí fázi kontroly bylo sledování výskytu semen pískavice řecké seno 
a dalších zrn uvedených v tabulce č. 1 rozšířeno na vytipované pravděpodobné do-
vozce (intrakomunitární dovoz), zpracovatele, balírny a prodejce (především zdravé 
výživy). V rámci šetření sledovatelnosti semen pískavice a dalších semen a zrn 
byla provedena kontrola provozoven v počtu 341. U 39 kontrolovaných osob bylo 
zjištěno 131 výrobků (šarží) pískavice řecké seno, z nichž původem z Egypta bylo 17 
výrobků 9-ti různých šarží. V některých případech byla stejná šarže zjištěna u více 
kontrolovaných osob, proto nebyly tyto shodné šarže navzorkovány na laboratorní 
vyšetření. Na laboratorní vyšetření do NRL pro koliinfekce bylo dodáno 5 vzorků 
pískavice řecké seno různých šarží původem z Egypta, včetně dvou vzorků, kte-
ré pocházely z původní šarže č. 48088, která byla označena za zdroj onemocnění 
v Německu a Francii. V žádném z 5 vzorků nebyly prokázány bakterie STEC. 
Negativní výsledky korespondují s výsledky dalších členských států, kam byly 
pískavice z Egypta importovány. Dosud v EU neexistuje přímý důkaz – pozitivní 
izolace STEC ze semen pískavice z Egypta, které by doplnily důkazy z epidemiolo-
gických studií. Jak však EFSA ve své zprávě upozorňuje, negativní výsledek ještě 
nemusí být důkazem, že celá šarže není kontaminovaná, protože výsledky mohou 
být ovlivněny např. chybou vzorkování či analytickou metodou.
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 V rámci šetření bylo zjištěno, že nejčastěji jsou přímými dodavateli pískavice 
českým subjektům německé, rakouské a holandské firmy, které dodávají především 
zboží se zemí původu Indie (77 dodávek ze 131; tj. 58,8%). Dále bylo v rámci kontroly 
zjištěno, že 6,9% (9 ze 131) šarží (dodávek) pískavice, které mělo jako zemi původu 
uvedenu Egypt, bylo do ČR dodáno přes Německo a Nizozemí.

1.4 Závěr
 Z kontrolního zjištění SZPI vyplynulo, že v ČR se nachází pískavice řecké seno 
původem z Egypta. S ohledem na fakt, že šarže (dodávky) jsou do ČR distribuovány 
z jiných členských států EU, a je poměrně obtížné dohledat původní označení šarže, 
lze tudíž všechny šarže pískavice z Egypta považovat za podezřelé. SZPI ukončila 
mimořádnou kontrolní akci dne 7. 11. 2011, tedy poté, co byl prodloužen zákazu 
dovozu pískavic původem z Egypta do EU do 31. března 2012. Zařazení kontroly 
pískavice řecké seno jakéhokoliv původu na přítomnost STEC je naplánováno do 
mikrobiologické kontroly potravin SZPI v roce 2012.

2.  Monitoring zaměřený na prevalenci Listeria monocytogenes 
v některých potravinách určených k přímé spotřebě v tržní síti ČR

2.1 Úvod
 Monitoring Státní zemědělské a potravinářské inspekce na úrovni tržní sítě, 
který proběhl v letech 2010 až 2011, byl sestaven na základě požadavků vyplývají-
cích z Rozhodnutí Komise 2010/678/EU. Zprávy EFSA-ECDC ukázaly, že nejmenší 
míra dodržování kritérií týkajících se Listeria monocytogenes byla zaznamenána 
u sýrů určených k přímé spotřebě a u produktů rybolovu a tepelně opracovaných 
masných výrobků určených k přímé spotřebě. Z těchto důvodů Komise rozhodla, že 
prevalence Listeria monocytogenes a míra kontaminace produktů rybolovu, sýrů 
a tepelně opracovaných masných výrobků určených k přímé spotřebě touto bakterií 
musí být vyhodnocovány harmonizovaným a srovnatelným způsobem pomocí ko-
ordinovaného programu sledování na úrovni maloobchodu ve všech členských stá-
tech. Růst Listeria monocytogenes ve výrobcích určených k přímé spotřebě výrazně 
ovlivňuje pH, vodní aktivita a teplota skladování výrobku, proto byly sledovány 
i tyto fyzikálně-chemické faktory.

2.2 Materiál a metody
 V rámci monitoringu bylo odebráno celkem 180 vzorků určených k přímé spo-
třebě (ready-to-eat, RTE). Vzorky balených uzených ryb byly tvořeny 2 jednotkami 
(podvzorky). V průběhu 12 měsíců bylo odebráno 2 x 60 vzorků uzených ryb, 60 
vzorků sýrů a 60 vzorků masných výrobků. Každý měsíc bylo odebráno 15 vzorků.
 Plán odběru vzorků byl, podle požadavků Komise, založen na vícestupňové 
koncepci: 
i) Odběr vzorků probíhal v osmi největších městech ČR: Praha (45 vzorků), Brno 

(27), Ostrava (24), Plzeň (18), Olomouc (18), Liberec (18), České Budějovice 
(15) a Hradec Králové (15), což představuje 23,6% z celkové populace ČR.
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ii) Vzorky byly průběžně odebírány v tržní síti supermarketů, hypermarketů 
a diskontů osmi obchodních řetězců, které pokrývaly 83% trhu s potravinami.

iii) V rámci monitoringu byly v konkrétním obchodním řetězci odebírány vzorky 
na základě seznamů, které byly vytvořeny ve spolupráci s řetězci podle obratu 
zboží a zahrnovaly v každé ze tří sledovaných kategorií potravin minimálně 
15 nejčastěji prodávaných potravin.

 Všechny odebrané vzorky byly analyzovány podle norem ČEN EN ISO 112090-
1 (metoda průkazu L. monocytogenes) a ČSN EN ISO 112090-2 (metoda stanovení 
počtu L. monocytogenes) a na konci data použitelnosti (DP) resp. data minimální 
trvanlivosti (DMT) byly zhodnoceny i senzoricky. V případě uzených ryb byl jeden 
z podvzorků vyšetřen do 24 hodin po příjezdu do laboratoře metodami průkazu 
a stanovení počtu L. monocytogenes a navíc na stanovení pH (podle normy ČSN 
EN ISO 2917) a stanovení aktivity vody (podle normy ČSN EN ISO 21807). Druhý 
podvzorek byl uchováván v laboratoři do konce DP resp. DMT při teplotě do 4°C.

2.3 Výsledky a diskuze
 Z celkem 180 odebraných vzorků, které byly tvořeny 240 podvzorky, výsledky 
potvrdily výskyt L. monocytogenes u lososů uzených studeným kouřem (3,9%), 
makrel (1,1%) a u sýrů zrajících pod mazem (1,1%), které podle zpráv EFSA-ECDC 
patří k rizikovým komoditám.
 Ani v jednom případě zjištěné počty L. monocytogenes nepřekročily limit 
≥100 KTJ/g potraviny (kritérium bezpečnosti), který stanovuje pro výrobky uvede-
né na trh nařízení Komise č. 2073/2005, ve znění pozdějších předpisů. Ve srovnání 
s běžnou kontrolou SZPI, kdy byly v minulosti zaznamenány na úrovni maloobcho-
du nadlimitní nálezy L. monocytogenes v komoditě potravin tepelně opracované 
masné výrobky, nebyly v rámci této studie zjištěny žádné pozitivní vzorky.
 Z hlediska nařízení Komise č. 2073/2005, v platném znění, patřily všechny 
odebrané vzorky balených uzených ryb mezi potraviny určené k přímé spotřebě, 
které podporují růst L. monocytogenes (nebyly splněny podmínky pro RTE potra-
viny nepodporující růst tzn. pH ≤ 4,4 nebo aw ≤ 0,92 resp. pH ≤5,0 a aw ≤ 0,94). 
Nicméně, naměřené hodnoty fyzikálně–chemických inhibitorů spolu s nízkou tep-
lotou skladování (< 8°C) zřejmě představovaly dostatečnou bariéru potlačující růst 
L. monocytogenes. Kromě jednoho lososa, zjištěné počty L. monocytogenes jak při 
první analýze po příjezdu do laboratoře, tak i při druhé analýze na konci DP byly 
< 10 KTJ/1 g potraviny, ve výrobcích tedy nedocházelo k jejich namnožení. 
 Kromě fyzikálně–chemických faktorů představují dostatečnou bariéru i vý-
robci relativně nově používaná „probiotika“ např. FARGO 37. Význam aplikace 
FARGO 37 spočívá především v tom, že utilizuje substrát a tím obírá L. monocyto-
genes o zdroj živin. Pediococcus acidilactici (FARGO 37) kromě jiného produkuje 
kyselinu mléčnou a pediocín, který má bakteriostatické až bakteriocidní (smrtící) 
účinky na L. monocytogenes.
 V rámci technologie zpracování RTE potravin sledovaných kategorií se stati-
sticky významně (p<0,01) uplatnilo na zvýšeném počtu výskytu L. monocytogenes 
pozitivních výrobků pouze uzení studeným kouřem. Vliv krájení RTE výrobků na 
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výskyt L. monocytogenes nebyl statisticky významný u sýrů a tepelně opracovaných 
masných výrobků. U balených uzených ryb však ano.

2.4 Závěr
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že v případě sledovaných kategorií 
výrobků určených k přímé spotřebě, které byly zabaleny u výrobce, jsou na úrovni 
tržní sítě ČR dodržována kritéria bezpečnosti pro Listeria monocytogenes.

» Prezentace na straně 95
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Pracovní pozice: výzkumný pracovník – vývoj detekčních a typizačních 
metod pro bakteriální druh Mycobacterium avium sp. (PCR a RFLP, 
serotypizace a kultivační metody)

1996 – 1996 Baťova nemocnice, Zlín, Laboratoř biochemie
Pracovní pozice: VŠ pracovník nelékař – ELISA metody na sérech 
pacientů (endokrinologické testy)

Členství:
Česká společnost pro epidemiologii a mikrobiologii J.E.Purkyně
Člen pracovní skupiny Monitoring zoonóz v ČR
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Publikační aktivita (2010 – 2011):
Autor příspěvku ve sborníku národního kongresu:
BARTOŠOVÁ, L., KOUDELKA J., BELLOFATTOVÁ M.: Mimořádná kontrola potravin SZPI v souvis-
losti s výskytem shiga-toxin produkující Escherichia coli O104 : H4 v Německu a ve Francii. In Sborník 
příspěvků: Hygiena a technologie potravin – XLI. Lenfeldovy a Höklovy dny Brno, 12. – 13. 10. 2011, ISBN 
978-80-7305-594-3, str. 59 – 63.
BARTOŠOVÁ L., SIMONICS T.: Monitoring zaměřený na prevalenci Listeria monocytogenes v někte-
rých potravinách určených k přímé spotřebě v tržní síti ČR v roce 2010. In Sborník příspěvků XXXVII. 
Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny“. Mendlova univerzita v Brně, Ústav 
technologie potravin, 3. března 2011, ISBN 978-80-7375-495-2, str. 55 - 59.

Původní práce:
NOVOTNY, L., HALOUZKA, R., MATLOVA, L., VAVRA, O., BARTOSOVA, L., SLANY, M., PAVLIK, I.: 
Morphology and distribution of granulomatous inflammation in freshwater ornamental fish infected with 
mycobacteria. Journal of Fish Diseases, 2010, 33, 947-955.
PAVLIK I., HORVATHOVA, A., BARTOSOVA, L., BABAK V., MORAVKOVA, M.: IS900 RFLP types of 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in faeces and environmental samples on four dairy cattle 
farms. Vet Med Czech, 2010, 55: 1-9.
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Skladištní škůdci – zdroje fyzikálních 
a alergenních kontaminantů v potravinách

V. Stejskal, J. Hubert
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 Posklizňová ochrana má zásadní význam pro uchování kvality i kvantity 
sklizně. Nicméně výskyt skladištních škůdců ve skladech, osivech a skladovaných 
materiálech je stále častějším problémem. Důsledky poté řeší jak zemědělci tak  
potravináři a státní kontrolní orgány (např. SRS, SZPI).

Úvod – Škůdci jako kontaminátoři
 Kontaminace (= znečištění) potravin a surovin škůdci je pragmaticky de-
finována, jako nežádoucí či nezáměrná přítomnost mrtvých i živých členovců 
a obratlovců, jejich zbytků a produktů v surovinách a potravinách. Za konta-
minanty se považují těla a tělesné fragmenty hmyzu, roztočů a hlodavců. Dále 
pak jejich chlupy, moč, exkrementy a peří ptáků. Kdo si naivně myslí, že něco 
takového snad není ani možné, neměl by se sladké iluze zbavit neuváženou ná-
vštěvou skladu obilovin. Živí škůdci mají nulový stupeň tolerance. Je to logické. 
Brouci či jejich larvy lezoucí v potravinách jsou mnohem nápadnější a tak budí 
větší psychický odpor než úlomky jejich nožiček. Na rozdíl od živých jedinců 
se nemnoží a tudíž se ve skladech a v potravinářských provozech ani nešíří na 
další potraviny.

Výsledky – Nové problémy
Problém fytokarantény a kvality dováženého suchého ovoce – Kvantifikace  
nových rizik (emerging risks) roztočů
 Podařilo se nám jako prvním popsat a kvantifikovat nová rizika (emerging 
risks) roztočů v potravinách; tj. v importovaných sušených plodech do České repub-
liky. Tj. analýza rizik pronikání mikroskopických škůdců přímo do potravin a jejich 
enormní konzumace s alergenními riziky pro citlivé konzumenty. Tato práce byla 
považována za tak významnou, že ji přijal a během 3 měsíců nedávno publikoval 
prestižní mezinárodní časopis s IF. Zde bych rád zdůraznil, že je to první práce 
přijatá v historii tohoto časopisu, která se týká kontaminantů skladištních škůd-
ců v potravinách. Výsledky následovně přebral časopis dTest (http://www.dtest.
cz/clanek-1967/susene-ovoce-plne-roztocu) a byly zveřejněny i na jeho webových 
stránkách, proběhla reportáž na toto téma s řešitelským týmem na TV Nova. 
Tato informace je šířena pomocí webových serverů. Publikované výsledky byly 
předloženy odborníkům k diskusi též na semináři Mze ČR, rostlinolékaři a VV 
Fytosanitárním na začátku prosince 2011.
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Přednášky (abstrakty)

 Následně byly transferovány tyto výsledky potravinářské komunitě prostřed-
nictví časopisu Potravinářská revue. Jedná se o oblast aplikovaného výzkumu 
bezpečnosti zemědělských komodit a potravin, který se týká  přímého důkazu 
přítomnosti kontaminantů introdukovaných škůdci do potravin v České republice 
a EU. Výsledky naší práce došly uznání mezinárodní vědecké  komunity – tj. byly  
vybrány ke zveřejnění ve 2 prestižních časopisech v daném oboru .Rovněž byly 
výsledky uveřejněny na portálu MZe ČR jako významné výsledky v oboru (http://
www.bezpecnostpotravin.cz/riziko-sireni-roztocu-v-susenem-ovoci.aspx) Emerging 
risk of infestation and contamination of dried fruits by mites in the Czech Republic.

Kvantifikace rizik skladištních škůdců a alergenních fragmentů v mouce
 Ve spolupráci s prof. Trematerrou (Itálie) se našemu týmu jako prvnímu na 
světě podařilo kvantifikovat dynamiku kontaminace mouky ve mlýnech fragmenty  
skladištních škůdců. Tato práce byla publikována v předním časopise zabývajícím 
se obecnou bezpečností potravin. Tyto výsledky následně přebral a zveřejnil časopis 
dTest (http://www.dtest.cz/clanek-2109/do-mouky-semleli-i-brouky). Publikované 
výsledky byly předloženy odborníkům k diskusi též na semináři MZe ČR, rostlino-
lékaři a VV Fytosanitárnímu na začátku prosince 2011.

Řízení fytokaranténních rizik - nové  fumigační postupy
 V návaznosti na změny v legislativě EU dochází k omezování počtu účinných 
látek insekticidů použitelných k potlačování škodlivých členovců v zemědělství 
a potravinářství. V současné době jsou v Evropské unii testovány metody použi-
tí různých metod jako alternativ pro fyto-karanténní účely řízení rizik v oblasti 
bezpečnosti potravin, které by  byly alternativou k zakázanému metylbromidu. Na 
ošetření potravin a komodit nelze použít klasické insekticidní postřiky – pouze 
plyny, řízené atmosféry, či fyzikální metody. Na  fyto-karanténu, ošetření  importo-
vaných komodit, obalů, na farmách, ve skladech a dalším posklizňovém zpracování 
komodit a potravin se ročně spotřebuje cca 20 tun fumigantů (plynů). Větší část 
toho tvoří fosforovodík (PH3). K PH3 si však škůdci začínají vytvářet zvýšenou 
rezistenci. V ČR je jako alternativa dostupný plyn HCN, kterému chybí vědecká 
dokumentace rychlosti působení a účinnosti na různá stádia skladištních škůdců. 
Tato práce přináší nová praktická zjištění o účinnostech a rychlosti působení kya-
novodíku (v přípravku Uragan D2) na významného skladištního škůdce potemníka 
hnědého (Tribolium castaneum) a jeho vývojová stádia. Experiment ukázal, že 180 
minutová expozice přivodí smrt všem stádiím potemníka hnědého. Kratší expozice 
HCN ukázaly průkazný rozdíl; např. kukly vykazovaly výraznou odolnost oproti 
citlivým dospělcům, larvám a vajíčkům při 60 min. expozici.  Tento plyn se jeví jako 
možná alternativa na rezistentní skladištní škůdce k fosforovodíku.



- 30 - 

Dedikace: 
Výsledky byly získány za částečné podpory MZe ČR: NAZV QI111B065. 

Literatura:
Aulický R., Stejskal V. & Kučerová Z., 2009: Účinnost ošetřování skladovaných krm-
ných obilovin insekticidními plyny na bázi fosforovodíku (Gastoxin). Krmivářství, 
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Aulický R. & Stejskal V., 2011: Certifikovaná metodika anti-rezistentní strategie 
standardní a ohniskové fumigace brouků fosforovodíkem ve skladovaných obilovi-
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» Prezentace na straně 101
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curriculum vitae
Mgr. Jan Hubert, Ph.D.
Narozen: 25.12.1972 
E-mail: hubert@vurv.cz

Zaměstnání a funkce:
VURV, v.v.i. – vědecký pracovník

Oblast zájmu:
Skladištní členovci, roztoči, identifikace, biologie, ekologie, symbiotické bakterie, 
skladištní členovci jako vektory patogenních mikroorganismů.

Mezinárodní aktivity: 
 ► Člen mezinárodní komise COST 842.20 (2003 – 2004)
 ► Člen mezinárodní komise COST 862 (2006 – 2007)
 ► Vyžádaná přednáška EURAAC – 2005, Berlin
 ► Vědecký pobyt na katedře entomologie, KSU (prof. Ludek Zurek), Manhattan, KS, USA, 

podpořený projektem OECD, délka pobytu: 4 měsíce (2006/2007)

Výuka a výchova studentů:
 ► Příprava a prezentace vědeckých projektů a práce s literaturou I a II, Univerzita Karlova  

– katedra ekologie, 2006 – 2011 (spolu s doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.)
 ► Užitá entomologie, Univerzita Karlova – katedra zoologie, 2006 – 2011 (spolu s Ing. Václav 

Stejskal Ph.D.)
 ► Výroba potravin a lidské zdraví Univerzita Karlova – Ústav životního prostředí, 2011
 ► Školitel nebo školitel konzultant 2 studentů PGS a 5 studentů MSc. Studia přfUK a ČZU 

Členství:
 ► ESA – Americká entomologická společnost (od roku 2007)
 ► Česká společnost entomologická (1988 – 1996)

Hlavní vědecké výsledky: 50 WoS, 271 citací, Hindex =10
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Předměty běžného užívání určené 
pro styk s potravinami

J. Sosnovcová
Státní zdravotní ústav, Praha

 Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materi-
ály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými 
surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu, včetně jejich odměřování, 
balení, skladování, přepravy a podávání.
 Jedná se zejména o obalové prostředky všeho druhu (např. balicí fólie, kelímky, 
láhve, dózy a jiné nádoby, konzervové obaly, víčka a uzávěry), části potravinářských 
strojů a jiných potravinářských zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, 
nádoby, náčiní a jiné pomůcky z polymerních materiálů, papíru, korku, skla, ke-
ramiky, porcelánu, smaltů, kovů a slitin, laky a povrchové úpravy kovových nebo 
dřevěných regálů či jiných částí nábytku, v němž jsou skladovány nebo i převáženy 
nebalené potraviny. Dále sem patří pečící plechy, včetně jejich antiadhezních úprav, 
zařízení provozoven společného stravování, kuchyňské spotřebiče (např. mixery, 
šlehače, kávovary, varné konvice), nápojové automaty atd.
 Do této kategorie nepatří povlaky a povrchové úpravy potravin, které jsou spo-
lečně s potravinami konzumovány, jako jsou látky pokrývající povrch sýrů, výrobků 
ze zpracovaného masa (např. jedlá střívky) nebo ovoce.

Zdravotní nezávadnost
 Vzhledem k současnému celosvětovému trendu, který směřuje k zabezpečení 
zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a tím k maximální ochraně spotře-
bitele je nejdůležitějším požadavkem kladeným na výrobky přicházející do styku 
s potravinami a pokrmy požadavek na jejich zdravotní nezávadnost. Výrobky urče-
né pro styk s potravinami musí splňovat řadu konkrétních požadavků, aby mohly 
být použity bez nebezpečí, že nepříznivě ovlivní bezpečnost a kvalitu potravin a tím 
i zdravotní stav spotřebitele.
 Při hodnocení zdravotní nezávadnosti materiálů a výrobků určených pro styk 
s potravinami (dále jen „PBU pro styk s potravinami“) se dnes soustřeďuje pozor-
nost na otázky mikrobiologické, senzorické a především na nebezpečí kontaminace 
potravin chemickými látkami obsaženými v materiálu, z něhož je předmět vyroben.

Hodnocení bezpečnosti PBU pro styk s potravinami
 PBU určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se zásadami 
správné výrobní praxe tak, aby za normálních a předvídatelných podmínek použití 
neuvolňovaly své složky do potravin nebo pokrmů (dále jen „potravin“) v množství, 
které by mohlo ohrozit lidské zdraví, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potra-
vin a nebo ovlivnit organoleptické vlastnosti potravin.
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Přednášky (abstrakty)

 PBU určené pro styk s potravinami mohou být vyrobeny z různých materiálů, 
případně jejich vzájemných kombinací. Nejčastěji používanými materiály jsou: 

 > Plasty, včetně povlaků a povrchových úprav z plastů
 > Kovy a jejich slitiny
 > Elastomery a pryž
 > Regenerovaná celulóza (celofán)
 > Silikáty (keramika, sklo, smalt, porcelán)
 > Dřevo a korek
 > Papír a lepenka
 > Parafinové vosky a mikrokrystalické vosky
 > Textilní materiály

Výběr polotovaru, výběr materiálu
 Druh rizika přenosu toxických látek z  výrobku do potravin je závislé zejména 
na typu použitého materiálu (anorganický či organický původ), technologii výroby, 
použití přísad (obsah příměsí a nečistot), barviv, technologii zpracování, ale i na 
vlastní aplikaci výrobku, při které přichází za určitých podmínek do styku s potra-
vinami. Velký význam z hlediska výroby bezpečných PBU má i zavedení správné 
výrobní praxe pro specifické podmínky výroby konkrétních skupin PBU určených 
pro styk s potravinami.
 Výběrem vhodných vstupních surovin a přísad pro výrobu PBU určených pro 
styk s potravinami a výběrem vhodné technologie jejich výroby lze omezit riziko 
přechodu škodlivých látek z materiálů výrobků do potravin na minimum a tím 
vyloučit možnost poškození zdraví lidí toxickými látkami. Je však nutné diferen-
covat aplikace jednotlivých výrobků podle jejich typu, složení a vlastností, dále 
charakteru potraviny a podmínek styku potraviny s výrobkem, to je teploty, doby 
kontaktu, poměr objemu potraviny a kontaktní plochy použitého výrobku.
 Výrobky určené pro styk s potravinami, zejména obalové prostředky, musí 
být mikrobiologicky inertní. To znamená, že musí nejen chránit potravinu před 
mikrobiálním znečištěním a proti pronikání mikroorganismů z vnějšku, ale nesmí 
být sám zdrojem mikrobiální kontaminace a musí odolávat i působení běžných 
mikrobů přítomných v potravinách. Mimo to nemá přispívat k vytváření prostředí 
podporující růst a množení nežádoucí mikroflóry. Nepřípustná je také kontaminace 
potravin toxiny, které by vyprodukovaly mikroorganismy přímo v PBU nebo které 
by pocházely již z použití vadné suroviny k jeho výrobě. Některé kancerogenní 
mykotoxiny jsou tak rezistentní, že se nezničí ani teplotami užívanými při 
zpracování plastů. Jinak tepelná úprava při tvarování obalů většinou postačuje 
(kromě případů hrubého znečištění a masové kontaminace suroviny) k získání 
uspokojivě „sterilního“ výrobku. 
 Dalším požadavkem kladeným na výrobky určené pro potravinářské aplikace 
při hodnocení jejich zdravotní nezávadnosti je senzorická indiferentnost. Výrobek 
určený pro styk s potravinami nesmí být příčinou změn smyslových vlastností 
potravin, s nimiž přichází do styku, způsobených jak přechodem některých látek 
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z materiálu do potravin, tak absorpcí některých složek potraviny PBU nebo úni-
kem některých složek potraviny do okolního prostředí (únik aromatických látek, 
oxidu uhličitého atd.).
 Nejintenzivněji se však výrobky určené pro styk s potravinami sledují z hledis-
ka chemických kontaminujících látek. Přitom se zkoumají vztahy mezi složením vý-
robku určeného pro styk s potravinami a uvolňováním různých látek vyluhováním, 
případně těkáním. Sledují se nejen původně použité suroviny ale i sloučeniny, které 
mohou vznikat jejich přeměnami nebo interakcí jednotlivých komponent navzájem 
a se složkami potravin. Získané poznatky o množství látek uvolňovaných v závis-
losti na podmínkách použití daného výrobku slouží spolu s výsledky toxikologic-
kých studií k hodnocení jednotlivých případů, které jsou rozhodující při posuzování 
přípustnosti surovin a přísad a po zobecnění i ke stanovení legislativních opatření.

Kontaminanty a simulanty
 Zavádění stále citlivějších analytických metod umožnilo prokázat, že při vzá-
jemném styku potravin s různými PBU dochází prakticky vždy k migraci určitých, 
někdy zcela nepatrných, množství látek do potravin. Tyto kontaminanty z potravin 
nelze zcela vyloučit, ale vhodnými restrikčními opatřeními lze jejich obsah elimino-
vat tak, aby nepřesáhl fyziologicky přijatelné meze. Především musí být potlačeny 
sloučeniny silně toxické, obtížně metabolizovatelné a ty, které jsou v organismu 
deponovány. Mezi nejvíce sledované látky patří kancerogeny, mutageny a látky 
toxické pro reprodukci. 
 V tak složitých systémech jako jsou potraviny by bylo velice obtížné a v ně-
kterých případech prakticky nemožné sledovat nepatrná množství kontaminu-
jících látek pocházejících z výrobku určeného pro styk s potravinami, a proto se 
běžně provádějí migrační zkoušky se simulanty potravin. Simulanty potravin jsou 
zkušební roztoky, přesně definovaného složení a přesně definovaných vlastností, 
které nahrazují určité potraviny nebo skupiny potravin. V současné době jsou jako 
simulanty potravin používány: destilovaná voda (pro vodné, nekyselé potraviny 
s pH > 4,5), 3% kyselina octová (pro kyselé potraviny s pH < 4,5), 10% ethylalkohol 
a olivový olej pro tukové potraviny. Od příštího roku dle nové legislativy EU budou 
používány potravinové simulanty,které budou více simulovat vlastnosti potravin, 
a to zejména jejich lipofilní a hydrofilní schopnosti. Pro vodné potraviny bude použí-
ván roztok 10% ethylalkoholu, přičemž pro simulaci pitné, stolní či minerálních vod 
bude nadále používána destilovaná voda. Pro kyselé potraviny bude jako simulant 
sloužit 3%ní kyselina octová, pro alkoholické nápoje či potraviny obsahující alkohol. 

Rizika kontaminace potravin z některých vybraných materiálů
Plasty a výrobky z nich
 Plasty jsou v dnešní době nejvíce používanými materiály pro balení potravin 
a výrobu nejrůznějšího nádobí a náčiní, které se používá v potravinářském prů-
myslu, ale i v domácnostech. Dle světového odhadu přibližně 75 – 80% potravin je 
baleno do nejrůznějších polymerních materiálů. 
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 Plasty jsou organické makromolekulární sloučeniny získané polymerací, poly-
kondenzací, polyadicí nebo jinými obdobnými procesy z molekul s nižší molekulovou 
hmotností nebo chemickou přeměnou přírodních makromolekul. K těmto makromo-
lekulárním sloučeninám mohou být přidány další látky nebo materiály.
 Plasty mohou být potenciálním zdrojem uvolňování chemikálií do potravin, 
i když obvykle nehrozí akutní otravy s fatálními (smrtelnými) důsledky. To je 
důvod proč si ne zcela jasně uvědomujeme skutečný příspěvek plastů k reálné 
kontaminaci potravin. Je pravda, že složky plastů nepůsobí tak jako pesticidy nebo 
jiné vysoce bioaktivní látky a poškození lidského zdraví v důsledku jejich akutní 
toxicity je nepravděpodobné. Plasty však mohou způsobovat chronické efekty jako 
výsledek opakovaných požití velkého počtu malých dávek, přičemž žádná z nich 
sama o sobě neznamená akutní nebezpečí, ale v dlouhém časové intervalu mají 
kumulativní toxický efekt. Plasty a výrobky z nich mohou působit jako „zásobárna“ 
(depot) organických  (někdy také anorganických ) sloučenin, které během své život-
nosti uvolňují do prostředí – potravin se nimiž jsou ve styku.

Kovy a jejich slitiny
 Kovy a slitiny jsou používány zejména pro výrobu balicích fólií pro potravi-
nářské účely. Slitiny kovů jsou složeny ze dvou a více kovových prvků. Při styku 
PBU vyrobených z kovů a slitin, pokud nejsou tyto kryty zdravotně nezávadnou 
povrchovou úpravou (lakem, plastem atd.), existuje riziko kontaminace potravin 
kovovými ionty.

Elastomery a pryž
 Pryž je zvulkanizovaná kaučuková směs nebo zvulkanizovaný přírodní nebo 
syntetický kaučuk. Přírodní kaučuk se získává z latexu kaučukodárných rostlin 
(například Hevea brasiliensis), jehož podstatou je cis-1,4-polyisopren. Syntetický 
kaučuk se vyrábí polymerací a polykondenzací za použití monomerů (1,3-butadien, 
styren, divinylbenzen, akrylonitril, akryláty a metakraláty atd.) a dalších organic-
kých nízkomolekulárních látek.
 Elastomery se rozumí spektrum elastických polymerů nebo polymerů s kauču-
kovitým chováním např. silikony.
 Elastomery a pryž jsou materiály, z nichž se vyrábí zejména těsnění pro strojní 
zařízení v potravinářství, pro kuchyňské spotřebiče pro domácnost, potravinářské 
hadice. Významné a z hlediska zdravotní nezávadnosti náročné použití těchto 
materiálů je pro výrobu saviček a sosáků pro kojence, které přicházejí do styku 
s dětskou stravou a s dětskými ústy.
 Riziko kontaminace je obdobné jako u plastů, tzn. zejména zbytkovými mo-
nomery (1,3-butadien, styren, divinylbenzen, akrylonitril, akryláty a metakryláty 
atd.), organickými nízkomolekulárními látkami a zbytky vulkanizačních činidel 
(primární aromatické aminy, N-nitrosaminy, N-nitrosovatelné látky, sirné slouče-
niny, baryum atd.
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Regenerovaná celulóza (celofán)
 Celofán je film z regenerované celulózy, která byla z přírodní celulózy 
(polysacharid rostlinných buněčných stěn) chemicky přeměněná za použití 
rozpouštědel (hydroxid tetraaminměďnatý, sirouhlík) na rozpustnou formu 
a roztok zpracován na fólii.
 Regenerovaná celulóza se chemickým složením neliší od celulózy přírodní, ale 
její polymerační stupeň a nadmolekulární stavba jsou jiné. K regenerované celulóze 
jsou během výroby filmu (celofánu) přidávány další látky: změkčovadla, kotvící 
činidla, pryskyřice, polymery apod.

Silikáty (keramika, sklo, smalt, porcelán)
 Keramickými výrobky jsou předměty, vyrobené ze směsi anorganických 
materiálů s obecně vysokým obsahem jílů nebo křemičitanů, do nichž může být 
přidáno malé množství organických látek. Tyto předměty jsou nejdříve tvarovány 
a takto získaný tvar je trvale ustálen vypálením. Výrobky mohou být glazovány, 
emailovány, popřípadě dekorovány.
 Sklo je anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vy-
sokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tekutého 
stavu, aniž by došlo k podstatné krystalizaci.
 Sklokeramikou se rozumí anorganický materiál vyrobený úplným rozta-
vením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně 
ochladí do tuhého stavu za vzniku určitého podílu krystalů.
 Smalt je sklovitý anorganický povlak, který je nataven na kov při teplotě 550°C.
 Vzhledem k tomu, že všechny výše specifikované materiály jsou materiály 
anorganického původu, nebezpečí kontaminace potravin je možné zejména těžkými 
kovy a jinými rizikovými prvky jako např. olovem, kadmiem, rtutí, arzénem). 

Dřevo a korek
 Pro výrobu PBU pro styk s potravinami se často využívá i přírodní materiál 
jako je dřevo a korek. Dřevo, využité na výrobu PBU musí být z nejedovatých 
dřevin, bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným po-
vrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroor-
ganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami. Dřevěné výrobky mohou 
být povrchově upraveny zdravotně nezávadnými laky a nátěrovými hmotami.
 Korek je kůra, která nepravidelně pokrývá části kmene dubu korkového a po-
užívá se k výrobě zátek na nápoje a tekuté potraviny, dále jako izolační hmota. 
Pro ošetření přírodního korku jsou obvykle používány chemikálie jako např. oxid 
siřičitý, kyselina benzoová a její sole, formaldehyd, hexamethylentetraamin, poly-
ethylenoxid, které mohou kontaminovat potraviny. Další potenciální kontaminanty 
potravin, zejména organické látky, jsou přidávány při vlastním zpracování a úpravě 
korku nebo korkové drtě, např. vytvrzené fenol-,melamin-formaldehydové prysky-
řice, polyuretany, polyesterové a epoxidové pryskyřice, přírodní pryskyřice, jako 
pojiva, dále pigmenty.
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Papír a lepenka (a nasávaná kartonáž)
 Papír jsou ve své podstatě jemná, většinou rostlinná vlákna, zplstěná, slepená 
a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná či uhlazená. 
 Jakost a zdravotní nezávadnost a tím i použití papíru určuje použitá surovina 
a použité papírenské přísady. Z čisté celulózy se vyrábí převážně filtrační papír. 
Kartón a lepenka jsou dalšími druhy papíru, lišící se zejména plošnou hmotností.
 Kontaminace potravin může pocházet ze základní suroviny, např. jsou-li k pří-
rodním celulózovým vláknům přidávány regenerovaná vlákna z výroby a zpraco-
vání papíru, kartonu a lepenky, ale zejména je-li použit sběrový papír (těžké kovy, 
estery kyseliny ftalové, optická zjasňovadla apod.). Významné riziko kontaminace 
představují papírenské chemické prostředky, kterými jsou: plniva, pojiva (klížidla), 
srážecí, fixační a pergamenační prostředky, retenční prostředky, urychlovače 
odvodnění, dispergační, flotační a odpěňovací prostředky, protislizové prostředky, 
konzervační prostředky, lubrikanty, včetně speciálních látek pro zušlechťování 
papíru (prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra, hydrofobizační a optické zjasňo-
vacím prostředky, barviva prostředky pro povrchové zušlechťování a natírání.

Textilní materiály
 Textilní materiály se vyrábějí z přírodních nebo syntetických vláken. Přírodní 
vlákna mohou být rostlinného nebo živočišného původu. Rostlinná vlákna se zís-
kávají se semen (bavlny, kapotu, akonu, kokosu), z lodyh a listů (lnu, konopí, juty, 
ramie). Z živočišných vláken jsou nejvýznamnější vlna, pravé hedvábí a zvířecí srst 
(velbloudí, králičí).
 Do kategorie přírodních vláken patří i syntetická vlákna na bázi celulózy 
a to z regenerované celulózy (viskózové hedvábí a střiž, polynosická neboli modi-
fikovaná vlákna, měďnaté hedvábí a střiž) a vlákna z esterů celulózy (acetátové 
hedvábí a střiž).
 Z přirozených vláken je významná pouze bavlna, len, konopí a juta, ostatní 
vlákniny mají jen místní význam.
 Základem syntetických vláken jsou různé polymery. Podle polymerního 
základu se syntetická vlákna dělí na polyamidová, polyesterová (polykondenzací 
tereftalové kyseliny s dioly), polyakrylonitrilová (polymerací akrylonitrilu), polyo-
lefinová (polymerací ethylenu nebo propylenu), polyuretanová (polyadicí diolů s dii-
sokyanáty), polyvinylalkoholová, polyvinylchloridová polymerací vinylchloridu), 
polyvinylformaldehydová a nitrilová (polymerací vinylidenkarbonitrilu). 
 Textilní materiály se dále mohou impregnovat, barvit a chemikálie použité při 
těchto úpravách mohou být hlavními potenciálními kontaminanty potravin.

Legislativa PBU určených pro styk s potravinami v EU a v ČR
Evropská legislativa
 Požadavky na materiály a předměty, které přicházejí do styku s potravinami 
a pokrmy, které mohou podstatně ovlivnit bezpečnost potravinářských surovin, 
potravin a pokrmů jsou stanoveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č.1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS. 
 Zásada, z níž toto nařízení vychází a která je specifikována v článku 3, spočívá 
v tom, že jakýkoli materiál nebo předmět, který je určen pro přímý nebo nepřímý 
kontakt s potravinami, musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo přechodu 
látek  do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způso-
bit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických 
vlastností.
 Nové druhy materiálů a předmětů navržené tak, aby aktivně udržovaly nebo 
zlepšovaly stav potravin („aktivní materiály a předměty určené pro styk s potravi-
nami“), nejsou ze své podstaty stabilní, na rozdíl od klasických materiálů a předmě-
tů určených pro styk. Jiné druhy nových materiálů a předmětů mají sledovat stav 
potravin („inteligentní materiály a předměty určené pro styk s potravinami“). Oba 
tyto druhy materiálů a předmětů mohou přicházet do styku s potravinami, proto 
byly zahrnuty do působnosti nařízení EP a Rady (ES) č.1935/2004, aby byly stano-
veny základní požadavky na jejich používání. Další požadavky jsou uvedeny ve spe-
cifickém nařízení pro oba typy materiálů, v Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 
ze dne 29.května 2009 o aktivních inteligentních materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami.
 Evropská legislativa požaduje, aby shoda PBU pro styk s potravinami s legisla-
tivními požadavky byla  zajištěna v každé fázi dodavatelského řetězce. Proces musí 
respektovat správnou výrobní praxi (SVP) a pro tyto účely SVP definována jako 
nástroj k zajištění shody. Nařízení komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 
2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami stanoví pravidla SVP pro skupiny materiálů a předmětů určených 
pro styk s potravinami uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č.1935/2004 
a pro kombinace těchto materiálů a předmětů nebo pro recyklované materiály 
a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů. Toto nařízení se vzta-
huje na všechna odvětví a na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce materiá-
lů a předmětů, až po fázi výroby výchozích materiálů, která do rozsahu působnosti 
není zahrnuta. Každý výrobce a zpracovatel je povinen vytvořit a udržovat účinný 
systém kontroly jakosti.
 Dalším právním předpisem, který se řeší problematiku využití recyklova-
ných plastů pro styk s potravinami je Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 
27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů urče-
ných pro styk s potravinami. K výrobě recyklovaných materiálů a předmětů 
lze plastový odpad upravovat mechanicky nebo může být chemickou depolyme-
rizací rozložen na monomery a oligomery. Vztahuje se na ně povolení monomerů 
přísad podle směrnice 2002/72/ES a měly by splňovat specifikace a kritéria 
čistoty stanovená v této směrnici. Směrnice 2002/72/ES stanoví seznam látek, 
jejichž použití je povoleno při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených 
pro styk s potravinami. Tyto látky byly vyhodnoceny na základě toxikologických 
charakteristik a pro jejich bezpečné používání byly stanoveny migrační limity, 
aby byla zajištěna stejná úroveň bezpečnosti PBU pro styk s potravinami z re-
cyklovaných plastů, smí se do recyklovaných plastů přidávat pouze povolené 
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monomery a přísady a jejich migrační limity musí být dodrženy i u recyklovaných 
plastů určených pro styk s potravinami. Bezpečnost materiálů a předmětů z re-
cyklovaných plastů zajistí pouze kombinace charakteristik vstupů, účinnost tří-
dění a efektivnost procesu recyklace ke snížení kontaminace spolu s vymezeným 
použitím recyklovaných plastů. Tyto jsou specifické pro jednotlivé druhy plastů 
a použitý proces recyklace. Všechny tyto aspekty lze posoudit společně pouze 
v individuálních hodnoceních procesů recyklace s následnými individuálními 
povoleními. Bezpečnost recyklovaných plastů lze zaručit pouze tehdy, je-li proces 
recyklace schopen zajistit reprodukovatelnou kvalitu recyklovaných plastů. To 
lze kontrolovat, používá-li se účinný systém zabezpečování jakosti. Proto podle 
tohoto nařízení se mohou uvádět na trh pouze recyklované plasty z procesu recy-
klace, který je řízen účinným systémem zabezpečování jakosti (SVP). Nařízení 
komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých 
epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
 Nejnovějším nařízením EK pro oblast plastů a výrobky z nich je Nařízení 
č. 10/2011/EU.
 Legislativa ČR pro oblasti, je dána zákonem č. 258/2000 Sb. a na něj navazující 
vyhláškou MZ č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na materiály a výrobky 
učené pro styk s potravinami, v platném znění.

» Prezentace na straně 111
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a náměstkyně ředitele pro laboratorní činnosti

2009 – dosud ředitelka Státního zdravotního ústavu v Praze 

2001 – 2003 Člen (pozorovatel) Pracovní skupiny Evropské komise pro oblast materiálů 
a předmětů určených pro styk s potravinami 

2004 – dosud Řádný člen Pracovní skupiny Evropské komise pro oblast materiálů a před-
mětů určených pro styk s potravinami

2001 – 2003 Člen (pozorovatel) Pracovní skupiny Evropské komise pro bezpečnost 
hraček „Toys Safety“ 

2004 – dosud Řádný člen Pracovní skupiny Evropské komise pro bezpečnost hraček „Toys 
Safety“

2008 – dosud Expert Evropské komise pro hodnocení zdravotních rizik pro účely dozoru 
jednotného trhu ES (Databáze PROSAFE)

2009 – dosud Člen expertního týmu  Rady Evropy EDQM (P-SC-EMB) pro obalové mate-
riály pro potraviny a farmaceutické výrobky

2009 – dosud Člen pracovní skupiny EFSA - ESCO Working Group pro výrobky určené 
pro styk s potravinami z materiálů jiných než z plastů 

Řešení výzkumných projektů.
2000 – 2005 Řešitel dílčího cíle „Sledování zátěže dětí ranného věku ftaláty a některý-

mi rizikovými prvky, zejména těžkými kovy z hraček a výrobků pro děti“ 
v rámci  výzkumného záměru „Analýza behaviorálních zdravotních rizik 
a jejich prevence – Analýza spotřebního chování, jeho důsledky na zdraví 
a možnosti pozitivního ovlivnění

2003 – 2004 Odborný konzultant a spoluřešitel mezinárodního projektu v rámci řešení 
5. rámcového programu EU – „MIGRATOYS – Development of methodo-
logies in order to measure the migration of non-phtalate compounds from 
PVC plasticized articles and toys“, kód projektu GRDI-2002-70011 (FP 5)

2003 – 2005 Spoluřešitel a konzultant grantového projektu IGA MZe: Studium vlastnos-
tí polymerních obalových materiálů s aktivní antimikróbní funkcí

2006  Konzultant projektu ÚNMZ „Jednotná metodika pro posuzování hraček 
z hlediska migrace nebezpečných organických sloučenin podle normy ČSN 
EN 71-9:2005 a dalších zdraví škodlivých chemických látek a sloučenin, 
jejichž omezení je regulováno příslušnými právními předpisy Evropských 
společenství
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2006 – 2007 Spoluřešitel a konzultant projektu zařazeného do Plánu standardizace 
ÚNMZ „Analýza a před-normativní výzkum pro zpracování technických 
specifikací (kritéria nezávadnosti a bezpečnosti) pro bezpečnou dětskou obuv

2008 – 2010 Řešitel a koordinátor ČR v rámci projektu ES PROSAFE – Joint Action on 
Market Surveillance on Toys (Grant Agreement No.17.020200/08/507574)

2009 – 2012 Koordinátor za ČR a řešitel projektu ES  PROSAFE – EMARS II (Grant 
Agreement No.17.020200/08/507572)

Publikační a přednášková činnost
 Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbor-
nících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských 
časopisech určených pro širokou veřejnost.

Členství v odborných společnostech ČR a mezinárodních.
ČR:

 ► Člen Vědeckého výboru pro potraviny
 ► Předseda Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání
 ► Člen Vědecké rady Státního zdravotního ústavu
 ► Člen Kolegia Státního zdravotního ústavu
 ► Člen Technické normalizační komise TNK 78 - Obaly
 ► Člen Technické normalizační komise TNK 137 – Hračky a výrobky pro děti
 ► Člen Technické komise MPO pro bezpečnost hraček
 ► Člen Technické komise pro systém rychlého varování RAPEX při národním kontaktním 

místě ČR

 EU:
 ► Člen pracovní skupiny odborníků Evropské komise pro materiály a předměty ur-
čené pro styk s potravinami (Working Group of European Commission on the Food 
Contact Materials)

 ► Člen pracovní skupiny odborníků rady Evropy pro materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami (Working Group of European Council on the Food Contact Materials)

 ► Člen pracovní skupiny odborníků Evropské komise pro bezpečnost hraček (Working 
Group of the Governmental Experts of the European Commission on Toys Safety)

 ► Člen pracovní skupiny Evropské komise pro systém RAPEX a hodnocení zdravotních 
rizik v rámci směrnice o obecné bezpečnosti výrobků dle směrnice 2001/98/EC (Working 
Group for Risk Assessment for RAPEX)

 ► Zástupce ČR v síti Národních referenčních laboratoří členských států ES pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami (Network of the National Reference Laboratories 
for Food Contact Materials) pod vedením referenční laboratoře Společenství,  ustanovená 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.882/2004

 ► Kontaktní osoba a expert ČR pro schvalování látek neuvedených v legislativě EU pro ma-
teriály a předměty určené pro styk s potravinami a pro spolupráci s Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (EFSA)
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Přednášky (abstrakty)

Rizika hlodavců jako kontaminantů 
potravin a zemědělských komodit

P. Rödl
Státní zdravotní ústav, Praha

 Přítomnost hlodavců v potravinářství působí značná rizika. Hlavním pro-
blémem jsou vždy značné ekonomické ztráty. V neposlední řadě se uplatňují též 
zdravotní rizika nejen pro personál příslušných zařízení, ale i pro cílové uživatele 
příslušných potravin, krmiv i potravinových komodit. Proto by měly být objekty 
související s výrobou, zpracováním, skladováním či prodejem těchto produktů 
vždy průběžně monitorovány na výskyt hlodavců a přiměřeně jejich výskytu, či 
alespoň riziku tohoto výskytu, preventivně zabezpečovány souborem odpovídajících 
opatření. Tato opatření, ač jsou jakkoliv odborně prováděna, však také předsta-
vují četná rizika nejen na ošetřované ploše, ale i v jejím okolí. Míru těchto rizik 
může do značné míry ovlivňovat úroveň, pečlivost a odbornost prováděných prací, 
v neposlední řadě též kontrolní činnost těchto opatření. V současné době je proto 
snaha po zhotovení materiálů na téma: manuál kontrol deratizačních a ostatních 
souvisejících opatření, které by byly v různých provedeních využitelné pro kontrolní 
orgány souvisejících rezortů.
 Hlavní synantropní druhy hlodavců – žijích v obytných, hospodářských 
a ostatních stavbách v České republice:

» myš domácí (Mus musculus) – po celém území ČR
» myš západoevropská (Mus domesticus) – v okolí Chebu a v Ašském výběžku
» potkan (Rattus norvegicus) po celém území ČR
» krysa (Rattus rattus) v severozápadních Čechách, možný též ostrůvkovitý 

výskyt v jiných oblastech
 Potravinářské provozy jsou velice atraktivní pro hlodavce, ptáky a další škůd-
ce (ve smyslu zák.č. 120/2002 Sb.), protože zpravidla v hojné míře poskytují oba 
základní faktory určující obecně výskyt organismů: potravu + stanoviště.
 Potravinářské provozy (výroba surovin, výrobny potravin, transport, skladová-
ní a prodej) by měly být pravidelně monitorovány na výskyt hlodavců a preventivní 
opatření by měla být aplikována průběžně – přiměřeně aktuálním rizikům v da-
ných podmínkách (momentálnímu stupni infestace, ročnímu období, používaným 
technologiím a dalším podmínkám, které se mohou i na jednom stanovišti během 
roku výrazně měnit). Tomu odporují špatné a nežádoucí smlouvy mezi dodavatelem 
a zákazníkem, vycházející často z pevné – neměnné cenové nabídky, stanovené 
např. pro celý rok. Nikdy nelze se značným časovým předstihem odhadnout potřebu 
deratizačních a souvisejících asanačních opatření, protože ta musí vždy operativně 
reagovat na momentální infestaci a přesně kopírovat její trend (např. opakované 
dezinsekční zákroky proti parazitům uhynulých hlodavců, snižující riziko napa-
dení osob apod.). To vše je závislé na různých faktorech, jakými mohou mimo jiné 
i stavební rekonstrukce i okolních objektů.  
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Zdravotní rizika působená synantropními hlodavci
 Hlodavci bývají velmi často rezervoáry („přechovávateli“ a šiřiteli) různých 
skupin původců onemocnění, přenosných ze zvířat na člověka (zoonózy). Čím jsou 
jejich populace početnější (nabývají vyššího stupně infestace) a čím „těsněji“ se tyto 
populace vyskytují v přítomnosti lidí (synantropní druhy žijí v budovách, skladech, 
provozovnách apod.) a využívají stejné prostory, kde kontaminují předměty, povrchy, 
potraviny a krmiva slinami, močí, výkaly, případně krví nebo celými svými rozklá-
dajícími se těly (kadavery), tím větší jsou rizika přenosu některých onemocnění. 
V neposlední řadě jsou hlodavci též šiřiteli svých krev sajících nebo keratinofágních 
parazitů, kteří bývají často ochotni směnit své původní hostitele za člověka, přičemž 
mohou na nového hostitele přenést některé původce významných chorob.

Myš domácí 
Viry: Hantavirus sp., Arenavirus lymfocytární choriomeningitidy
Bakterie:  Rickettsia sp., Bartonella, Haemobartonella, Coxiella, Listeria monocy-

togenes, Erysipelothrix, Bacillus anthracis, Borrelia sp., Leptospira sej-
roe, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, Salmonella, 
Yersinia, Brucella

Houby: Microsporum, Trychophyton, Emmonsia, Pneumocystis, Candida
Prvoci:  Trypanosoma, Babesia, Leishmania, Toxoplasma, Criptosporidium, 

Eimeria, Sarcocystis, Giardia, Trichomonas, Octomitus, Entamoeba

Potkan
Viry:  Hantavirus, Lyssavirus Cardiovirus encefalomyokarditidy, Herpesvirus, 

Cytomegalovirus
Bakterie:  Rickettsia, Coxiella, Bartonella, Listeria, Erysipelothrix, Bacillus 

anthracis, Helicobakter, Borrelia burgdorferi, Leptospira icterohemor-
hagiae, Streptobacillus moniliformis, Escherichia, Salmonella, Yersinia, 
Pasteurella, Francisella, Brucella, Mycobacterium

Houby: Microsporum, Trychophyton, Histoplasma, Pneumocystis sp.
Prvoci:  Trypanosoma, Babesia, Toxoplasma, Eimeria, Sarcocystis, Frenkelia, 

Giardia, Octomitus, Chilomastix, Balantidium

 V období záplav, kdy byly na mnoha místech vyplaveny kanalizace a nory pot-
kanů a tím docházelo ke kontaminaci sklepů a zdrojů vody a též k častější kontami-
naci osob bakterií Leptospirou icterohemorhagiae, což se projevilo vyšší frekvencí 
onemocnění Weilovou žloutenkou.

Hospodářské škody
Jeden potkan (krysa) spotřebuje za 1 rok potravu odpovídající 10 kg obilí, ale může 
zkontaminovat (zničit) cca 200 kg, často však mnohem více. Dle statistik meziná-
rodních organizací (WHO, FAO) spotřebují a zničí hlodavci především v subtropic-
kých a tropických oblastech stále ještě více potravin a potravinových komodit, než 
by postačilo k nasycení hladovějící části lidstva.
Ostatní škody způsobené hlodáním (potřebným k obrušování stále dorůstajících 
řezáků) se projevují především na porušené elektroinstalaci budov a vozidel a k po-
ruchám různých elektronických zařízení. Není vzácností, že tato destrukce vede 
často i k požárům.
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Přednášky (abstrakty)

 Naprosto běžná je destrukce kanalizační sítě, případně podpovrchových energo-
vodů prováděná potkany, což se projevuje otevřenými norami v trávnících na sídliš-
tích, okolo poklopů kanalizačních šachet, v okrasných křovinách a v předzahrádkách 
vícepodlažních obytných domů. Zde často dochází i k plošným depresím trávníků, 
záhonů, někdy dokonce i částí chodníků a vozovek do podpovrchových systémů nor 
a hnízdních komor potkanů. V zemědělských objektech a v jejich těsném okolí bývá 
rycí činnost potkanů zvláště nápadná. Zde navíc dochází k intenzivní kontaminaci 
primárních komodit, chovaných zvířat, vajec Salmonelami a dalšími patogeny. 
Opatření proti hlodavcům (deratizace)
 je multidisciplinární činnost. Při jejím provádění je třeba respektovat právní 
předpisy několika rezortů, což bývá velký problém nejen pro pracovníky dodavatel-
ských firem, ale i pro kontrolní orgány, ať již z rezortu zdravotnictví, zemědělství, 
případně ochrany přírody.
► zák. č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (definice, výklad pojmů, 

oprávnění k činnosti a další informace)
► zák. č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
► zák. č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
► zák. č. 166/1999 Sb., O veterinární péči 
► zák. č. 147/1996 Sb., O rostlinolékařské péči, 
► zák. č. 120/2002 Sb., O podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh
► a četné další včetně prováděcích předpisů a metodických opatření. V neposled-

ní řadě též Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin a další předpisy EU, které jsou postupně implementová-
ny do Národních právních systémů.

 Chemická deratizace představuje díky používaným účinným látkám 
(kumarinovým derivátům s antikoagulantní účinností) přímá i nepřímá 
rizika v potravinovém řetězci pro všechny obratlovce počínaje rybami 
a člověkem konče nejen na samotném asanovaném prostředí,  ale i v jeho 
bezprostředním okolí.

 Výňatek z bezpečnostních listů většiny přípravků: Přípravky jsou vysoce to-
xické i pro vodní organismy a mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí.
 
Působení ANTIKOAGULANTŮ, kumarinových derivátů 2. generace (s jed-
norázovým příjmem)
 Ze zažívacího traktu jsou zaneseny krví do hepatocytů a díky podobné stavbě 
molekuly s molekulou vitaminu K dochází k jejich vazbě na specifický receptor 
1. Patologický proces – poruchy srážlivosti krve
 V játrech jsou produkovány faktory zodpovědné za srážení krve (II – prothrom-
bin, VII – prokonvertin, IX a X – f. Stuart-Powerové) v neaktivní formě. K jejich 
aktivaci je nutný vitamin K v chinonové formě, který vzniká následkem působení 
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epoxid-reduktázového systému. Přijaté kumarinové deriváty inaktivují epo-
xid-reduktázový systém = nedochází k aktivaci vitaminu K (v chinonové 
formě). Po vyčerpání rezerv aktivovaných faktorů hemokoagulace dochází k rozvoji 
intoxikace = krvácení.
2. Patologický proces – narušení cévních stěn
 Zpočátku jsou narušeny pouze kapiláry, posléze i cévy vyššího řádu. Dochází 
k jejich samovolným rupturám. Souběhem obou patologických procesů (narušení 
srážlivosti a ruptury cév) dochází ke krvácení. Úhyn nastává po přijetí letální 
dávky (značně individuální !!!) v intervalu 3 – 12 dnů. Příznaky jsou znač-
ně individuální: od zevně nepozorovatelných až po masivní krvácení ze 
sliznic a podkožních hematomů.
 Antidotum a léčba: vitamin K (Kanavit) 2 – 5 hod po požití, dále masivní 
dávky perorálně, též i.v.

Hlavní rizika při chemické deratizaci
 1. kontaminace prostředí a potravin nástrahami, které hlodavci mohou 
roznášet do svých zásobáren na neznámých místech. Toto riziko je možné zcela 
eliminovat vhodným způsobem aplikace (kombinací vhodné formulace ná-
strahy s vhodnou deratizační staničkou).
 2. kontaminace prostředí kadavery uhynulých hlodavců se uplatňuje 
nejen v exteriéru, kde by deratizace neměla být vůbec prováděna (zák. 114/1992 
Sb.), např. na trávnících mezi budovami apod., ale i v interiéru (ES č. 852/2004, 
především v potravinářství). Tato rizika zcela vyloučit nelze, je možno jim 
předcházet používáním mechanické deratizace.

Kvalita deratizace je nepřímo úměrná působeným rizikům
Kvalitu a účinnost deratizace ovlivňuje (mimo jiné):
► Zákazník (investor) svými požadavky (a uplatňováním zák. č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách)
► Dodavatelská (deratizační) firma kvalitou své práce a uplatňováním odbor-

nosti svých pracovníků
► Úroveň a kvalita kontrol, inspekcí, auditů, která se často vyznačuje znač-

nou nejednotností a rozporuplnými požadavky. Ty se týkají především počtu 
a umístění krmných bodů, typů nástrah, aplikačních zařízení a intervalů 
jejich kontrol.

► Akreditace a certifikace a podle různých systémů (HACCP, GFSI – Global 
Food Safety Initiative, např. BCR, IFS a dalších), slibující zákazníkům četné 
ekonomické výhody včetně lepšího uplatnění na trhu. Zároveň však vyžadují 
především dražší a náročnější technologie, vybavení a zabezpečení, derati-
zační proces nevyjímaje. Dle řady dosavadních zkušeností často předpokládají 
nejen zákazníci, ale i kontrolní orgány, že tyto zvýšené náklady ponesou de-
ratizační dodavatelské firmy, aniž jsou na výsledném efektu jakkoliv zainte-
resovány. Často dochází ke změně požadavků i v průběhu uzavřené smlouvy. 
Výsledek bývá mnohdy opačný – nižší kvalita práce a účinnost prováděných 
opatření a zvýšení rizik kontaminace.
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Přednášky (abstrakty)

Možné příčiny nejednotnosti rozhodování kontrolních orgánů
Provádějící osoby – způsobilost
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2000 Sb. (Kurzy v oboru speciální ochranné dezinfek-
ce, dezinsekce a deratizace)
1. Odborný kurz podle § 58 odst. 1 zákona. Celkový rozsah kurzu je 82 hodin 

teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky + 5 let praxe
2. Speciální mistrovský kurz podle § 58 odst. 2 zákona. Celkový rozsah kurzu je 

91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky + „x“ let praxe
= cca 200 hod výuky + 10 zkoušek + „x“ let praxe

Kontrolující osoby – „způsobilost“
 Inspektoři, auditoři apod. mají pouze pověření + někdy 2 hod. přednášky?
 = 200 : 2 = 100 : 1

 Výsledný matematický výraz se používá v českém jazyce pro zdůraznění 
rozdílů neporovnatelného. Často někdejší vysokoškolské vzdělání některých kont-
rolorů neumožní aktuální orientaci v sortimentu aplikačních technologií a nových 
přípravků. Doposud analyzovaná rozhodnutí, doporučení a nařízení často postrá-
dají dynamický přístup – nereagují na aktuální a především neustále se měnící 
situaci (infestaci apod.). Často vyžadují zbytečné a po všech stránkách zatěžující 
úkony, např. papírovou archivaci bezpečnostních listů všech používaných příprav-
ků u všech zákazníků, což v rámci státu představuje bezmála milion potištěných 
stránek, nehledě na další související výdaje. V době předpokládané počítačové 
gramotnosti a dnes již všudypřítomného vybavení lze toto nahradit přibližně 5 – 7x 
kliknutím elektronickým hlodavcem – počítačovou myší.

Návrh na dosažení názorových sjednocení kontrolních orgánů a optimali-
zace deratizačních opatření
 Ve spolupráci s pracovníky příslušných rezortů státní správy, výzkumu, od-
borných organizací a grantových agentur vytvořit podmínky pro vznik dokumentu 
„Manuál kontrol deratizačních a souvisejících asanačních opatření“ a jeho uplatňo-
vání formou:
► Publikací
► Seminářů, celoživotního vzdělávání, konferencí
► E-learningových (m-learningových) kurzů
► ... a dalších forem vzdělávání kontrolních orgánů příslušných rezortů (inspek-

torů, auditorů apod.)

» Prezentace na straně 121
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curriculum vitae
doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.
Narozen 11.6.1941 v Praze
Zaměstnavatel: Státní zdravotní ústav, Praha

Vzdělání:
1959 – 1963 Přírodovědecká fakulta, Praha, obor zoologie obratlovců, 

titul:promovaný  biolog. 
1973  titul RNDr. (Přírodovědecká fak. UK Praha, obor zoologie obratlovců)
1971 – 1975 Parazitologický ústav ČSAV – vědecká příprava – obor parazitologie

titul: CSc.
1995  habilitační řízení: 3.lékařská fakulta Praha, obor lékařská biologie

titul: doc.
Odborná praxe: 
1963 – 1982 Parazitologický ústav ČSAV
1982 – dosud Státní zdravotní ústav Praha, (dříve IHE)
1985 – dosud 3. LF UK (dříve hygienická)

Odborné aktivity a pedagogická činnost: 
 Výzkumná činnost v oboru prevence rizik působených vybranými živočichy 
(především tvorba metodik) a její pravidelná edukační aplikace v Institutu celoži-
votního vzdělávání Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně, na Přírodovědecké 
fakultě, České zemědělské univerzitě a na Stavební fakultě ČVUT v Praze. 
Pedagogické působení v akreditovaných kurzech pro pracovníky v oboru dezinfek-
ce, dezinsekce a deratizace.

Práce na projektu: 
 koordinace deratizace ve zdravotnických zařízeních, popis deratizačních po-
stupů a jejich aplikace, příprava certifikované metodiky pro deratizaci ve zdravot-
nických zařízeních, transfer výsledků prostřednictvím školení
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Projekty: 
 práce na projektech MŠMT, NAZV, Národní program zdraví – MZCR, FRVŠ

Literatura:
Rödl, P.: Standardní metodika ochranné deratizace. AHEM, 1/2006, s. 1 – 29.
Rödl, P.: Regulace populací městských holubův pojetí současných právních předpisů. Dezinfekce 
Dezinsekce Deratizace, 2006, ročník XV, no. 3., s. 99 – 101.
Rödl, P.: Regulace populací městských holubů v pojetí současných právních předpisů – II. Dezinfekce 
Dezinsekce Deratizace, 2006, ročník XV, no.4, s. 145.
Rödl, P.: Plošné deratizace na území celých obcí nebo jejich částí – I. Obecné zásady a právní aspekty. 
Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, 2006, ročník XV, no. 4, s. 146 – 148.
Rödl, P., Plachý, J.: Integrovaný přístup při regulování městských holubů. VIII. Konference DDD, 
Přívorovy dny, 12. – 14. 5. 2008, Poděbrady. Sborník referátů + CD, Sdružení DDD Praha, s. 1 – 27. (70 %)
Rödl, P., Rybář, M.: Testace požerových chemických deratizačních přípravků pro komunální sféru a po-
travinářství jako alternativní metoda při použití pokusných zvířat. Konference DDD, Přívorovy dny, 12. 
– 14. 5. 2008, Poděbrady. Sborník referátů + CD, Sdružení DDD Praha, s. 1 – 17. (70 %)
Aulický, R., Rödl, P., Fraňková, M., Plachý, J., Stejskal, V.: Certifikovaná metodika pro deratizaci synan-
tropních hlodavců. VÚRV, v.v.i.; SZÚ, DDD servis s.r.o. 2009. ISBN: 978-80-7427-018-5, s. 1 – 39. (50 %)
Rödl, P.: Kuna skalní – nežádoucí nájemník a objekt deratizace. Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, 2009, 
Sdružení DDD, ročník IXX, no. 4, s. 130 – 136.
Rödl, P., Stejskal, V., Aulický, R.: Certifikovaná metodika pro minimalizaci zdravotních rizik, působených 
především městskými holuby a ostatními létajícími obratlovci. VÚRV v.v.i., 2010, s. 1 – 71. (80 %)
Rödl, P.: Deratizační stanička pro tuhou a pitnou nástrahu. Užitný vzor. Úřad průmyslového vlastnictví 
ČR, 2009.
Rödl, P.: Deratizační stanička s mechanickou pastí. Užitný vzor. Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009.
Rödl, P.: Past pro odchyt jednotlivých holubů. Užitný vzor. Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2011.
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ÚKZÚZ – kontrola vstupů v kontextu 
bezpečnosti potravin a krmiv

M. Florián
ÚKZÚZ, Brno

» Prezentace na straně 138
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curriculum vitae
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
Narozen: 5. 4. 1977
Adresa:  Tikovická 22

Ořechov u Brna, 664 44
E-mail: miroslav.florian@ukzuz.cz

Zaměstnání:
2008 – dosud ÚKZÚZ Brno, Odbor bezpečnosti krmiv a půdy, ředitel odboru
2006 – 2007 ÚKZÚZ Brno, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin; vedoucí Oddělení 

registrace hnojiv
2002 – 2006 ÚKZÚZ Brno, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin; odborný referent 

(legislativa, registrace hnojiv)
2001 – 2002  Agro Tuřany a.s., vedoucí odbytového centra okrasných školek

Vzdělání:
2003 – 2010  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 

Doktorský studijní program Fytotechnika
1995 – 2000  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 

obor: Agroekologie, ukončen státní zkouškou 21. 6. 2000
1992 – 1995  Střední zahradnická škola Brno

Jazykové znalosti:
 Angličtina – pokročilý (zkouška CAE)
 Francouzština – začátečník (zkouška DELF A2)

Další dovednosti:
 PC – MS Office
 řidičský průkaz: skupiny A, B, T

Zájmy:
 příroda, moderní věda, cestování, sport, hudba, četba
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Příležitosti pro regulaci reziduí 
pesticidů v ovoci a zelenině v systémech 

integrované produkce
F. Kocourek

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 V tomto příspěvku jsou komentovány výsledky analýz reziduí pesticidů v ovoci 
a zelenině získané řešením výzkumných projektů MZe QH81292, QH92179 ve 
vztahu k bezpečnosti potravin a možnostem regulace reziduí pesticidů v systémech 
integrované produkce. Dílčí výsledky výzkumu z těchto projektů byly v současné 
době publikovány v časopise Zahradnictví, kde čtenář může nalézt podrobnější 
informace (viz citace: Holý K., Hrbek V., Urbanová J., Hajšlová J., Kocourek V., 
Kocourek F. 2011: Výskyt reziduí pesticidů v zelenině pěstované v systému inte-
grované produkce, Zahradnictví 10(12): 28-30 a Stará J., Kocourek F., Urbanová 
J., Kocourek V., Hajšlová J. 2011: Možnosti minimalizace výskytu reziduí pesticidů 
v jablkách v systému integrované produkce ovoce, Zahradnictví 10(12): 13-15.
 Úvodem prezentace byl uveden příklad neobvyklých rizik pro pěstitele i kon-
zumenty zeleniny, kterým bylo rozšíření nepodložené informace kontrolními orgány 
a představiteli Spolkové republiky Německo. Metaforicky byla označena jako „okur-
ková sezóna 2011“. Jednalo se o zprávy o závažném průběhu epidemie střevní nákazy 
lidí působené agresivním kmenem bakterie Escherichia coli (sérotyp H4:0104). 
Představitelé ministerstva zdravotnictví SRN vydali zprávu, kterou převzaly sdě-
lovací prostředky, jejímž základem bylo podezření, že zdrojem agresivního kmene 
bakterie byly okurky ze Španělska (zpráva ze 1.6.2011). Přestože byla tato domněnka 
vyvrácena, okurky se staly neprodejné a prodej zeleniny v EU i v ČR se propadl. 
Došlo také k poklesu spotřeby ostatní zeleniny. Podezření na zdroj infekce zůstalo 
v klíčcích pískavice dovážené z Egypta. Nakonec byl její dovoz do EU zakázán (roz-
hodnutí Komise 2011/402/EU ze dne 6.7.2011). Poté bylo zpracováno vědecké stano-
visko k riziku, které představují bakterie E. coli produkující shiga toxin (zprávu ze 
dne 16.11.2011zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin na webu).
 Existují obavy, aby podobná nepodložená zpráva nebyla zveřejněna o rizicích, 
které pro pěstitele i konzumenty ovoce a zeleniny představují rezidua pesticidů. 
V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky z výzkumu, které jsou objektivní 
a představují dobré zprávy o rizicích reziduí pesticidů v ovoci a zelenině z produk-
ce v ČR. Věřím, že i takové zprávy najdou své místo ve sdělovacích prostředcích. 
Problém je, že informace o kontaminaci produktů rezidui pesticidů a o jejich vlivu 
na zdraví lidí mohu být přeceňovány nebo podceňovány. Podceňován může být na-
příklad vliv kombinace reziduí více účinných látek v jednom vzorku, protože rizika 
aditivních toxických efektů, tzv. synergismus legislativa dosud neřeší. Výsledky 
výzkumu ukazují, že i tento problém lze řešit mimo legislativních opatření na úrov-
ni managementu pesticidů u pěstitelů. Na základě monitoringu reziduí pesticidů 
prováděných státní správou v ČR (ale i v EU) překračuje hodnoty maximálních li-
mitů reziduí pesticidů (MLR) u ovoce a zeleniny cca 4 % vzorků dodávaných na trh. 
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Otázkou je, zda je to málo nebo hodně. Autor příspěvku se domnívá, že to je hodně 
a že lze výskytu takového ovoce a zeleniny na trhu z produkce v ČR zcela zabránit. 
Rozsah a kvalita monitoringu rizik pro bezpečnost potravin se stále zdokonaluje. 
Například metody diagnostiky reziduí pesticidů jsou stále přesnější a rychlejší. 
V jednom vzorku lze například současně kvantifikovat okolo 100 různých účinných 
látek pesticidů. 
 Otázkou je, zda jsou požadavky obchodních řetězců na nízkoreziduální pro-
dukci ovoce a zeleniny problémem pro země EU a pro pěstitele některých zemí, nebo 
naopak příležitostí pro pěstitele jiných zemí a zejména příležitostí pro pozitivní vý-
voj prodeje a konzumace „zdravějších“ (bezpečnějších) produktů? Obchodní řetězce 
mezi sebou soutěží, kdo nabídne novější nebo zajímavější produkt. Na příkladech 
ovoce a nově také zeleniny stanovují obchodní řetězce v EU (analogické trendy jsou 
také v USA) podmínky pro výkup a prodej nízkoreziduální produkci. Tyto pod-
mínky zdaleka přesahují požadavky stanovené legislativně. Stanovují tzv. akční 
práh jako procento maximálního limitu reziduí pesticidů. Například pro ovoce: 
Německo, Lidl – max. 33 % MLR, počet reziduí neomezen, Německo, Aldi – max. 
4 rezidua, v součtu max. 80 % MLR (max. 1 rezidua do 70 %), Nizozemí, Klaas Plas 
– 3 až 5 reziduí (některá bez omezení), v součtu max. 80 % MLR (max. 1 rezidua 
do 70 %), Itálie – IP Agrios – max. 50 % MLR. Obdobné podmínky již požadují 
po pěstitelích některé obchodní řetězce v ČR. Příležitostí je, jak podpořit prodej 
a spotřebu ovoce a zeleniny od českých pěstitelů? Obchodní řetězce mezi sebou 
soutěží nejenom o ceny, ale také o sortiment (kdo co nemá). Pěstitelé ze systému 
integrované produkce mohou nebo by mohli nabídnout něco nového, tzv.nízkorezi-
duální ovoce a zeleninu, nebo dokonce bezreziduální ovoce a zeleninu (a to nejenom 
z ekologického zemědělství). Pěstitelé to nenabízí, protože o svých výhodách zatím 
nevědí, nebo vědí velmi málo.
 Dobré zprávy o výskytu reziduí pesticidů  jsou z výsledků výzkumu. Ukázky 
analýzy výskytu reziduí pesticidů v zelenině a ovoci jsou uvedeny na případových 
studiích. Analýzy reziduí zeleniny z let 2008 – 2010 byly provedeny na 56 vzorcích 
zeleniny dodávaných na náš trh ze systému IP, zahrnujících celer, cibuli, čínské 
zelí, kapustu, kedluben, květák, mrkev, petržel, ředkev japonskou, ředkvičku, salát 
a zelí. Hodnoceny byly téměř všechny účinné látky pesticidů (celkem 28) využíva-
né, nebo potenciálně využitelné v ochraně zeleniny. Analýzy reziduí jablek z let 
2006 – 2009 byly provedeny na 96 vzorcích odebíraných z experimentálního sadu 
VÚRV, v.v.i.v Praze Ruzyni, na 225 vzorcích jablek z let 2009 – 2011 odebíraných 
z experimentálního sadu VŠÚO v Holovousích. Hodnoceny byly všechny účinné 
látky pesticidů (celkem 24) využívané v různých režimech ochrany. Pro vyhodno-
cení výskytu reziduí byl použit nelineární model degradace: y = a*exp(b*x), kde y je 
množství účinné látky v mg/kg a x je počet dnů od aplikace. V prezentaci a ve výše 
citovaných příspěvcích byly uvedeny ukázky křivek degradace vybraných účinných 
látek pesticidů v ovoci a zelenině. 
 Shrnutí výsledků výzkumu týkajícího se analýz reziduí pesticidů v zelenině. 
Žádný z hodnocených 56 vzorků zeleniny ze systému IP, nepřekročil povolený maxi-
mální limit reziduí (MLR) pesticidů dle Nařízení č. 396/2005/ES. Zjištěné hodnoty 
reziduí pesticidů byly hluboko pod povoleným limitem. U 43 % vzorků zeleniny ne-
byla zjištěna žádná rezidua pesticidů (odpovídala by požadavkům pro biozeleninu). 
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20 % vzorků zeleniny by splnilo velmi přísné limity pro potraviny pro kojence 
a malé děti. 37 % vzorků byl detekován převážně výskyt 1 nebo 2 účinných látek 
pesticidů nepřesahující většinou úrovně 1/4 maximálního limitu reziduí pesticidů 
povoleného v dané zelenině. Převážná většina účinných látek pesticidů degraduje 
v zelenině rychleji než v jablkách. Regulace reziduí pesticidů je obdobná jako je 
dále popsáno u jablek.
 Shrnutí výsledků výzkumu týkajícího se analýz reziduí v jablkách. Byly 
vytvořeny modely degradace reziduí pesticidů pro 18 účinných látek. Podle sta-
novených modelů lze prodlužovat ochranné lhůty tak, aby byly dodrženy předem 
stanovené limity reziduí pesticidů v plodech. Model byl ověřen pro dodržení 
akčního prahu 25 % MLR. Pro účinné látky, které vykazují vysokou variabilitu 
v průběhu degradace mezi roky, odrůdami a variantami pokusu je v důsledku 
nízké spolehlivosti pro stanovení ochranné lhůty doporučeno její významné pro-
dloužení oproti lhůtě stanovené podle registru. Pro IP je dodržení 75 % MLR 
v jablkách při sklizni podle směrnic SISPO pro pěstitele, kteří metodiky dodržují 
bezproblémové (velmi mírné). Lze také některé účinné látky z režimu ochrany 
vyřadit a prodlužovat ochranné lhůty jiných účinných látek tak, aby byl dodržen 
limit 0,01 mg/kg při sklizni, závazný pro dětskou výživu (za cenu vyšších nákladů 
a ztrát na množství a kvalitě produkce).
 Jaký je současný stav regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v systémech 
integrované produkce v ČR? V rámci Svazu pro systémy integrované produkce ovoce 
(SISPO) jsou směrnice a metodiky nastaveny na garanci „nízkoreziduální produk-
ce“ takto: V čl. 11 směrnice: „Pěstitel musí dodržet stanovený limit 75 % (příloha 
č. 1), aby ovoce mohlo být označeno jako ovoce z integrované produkce. Pěstitel není 
povinen dokládat obsah reziduí v plodech. Musí však dodržet stanovenou ochran-
nou lhůtu a povolenou hektarovou dávku u použitého přípravku.“ V rámci téhož 
svazu jsou zpracovány metodiky pro produkci „bezreziduálního ovoce“, pro produkci 
ovoce pro dětskou výživu. V této oblasti patří ČR mezi přední země světa. O tom, 
že ČR je významným exportérem takových produktů se ví málo. V rámci Svazu 
pro integrovanou produkci zeleniny (SIPZ) není dosud ve směrnici stanoven akční 
práh pro limit reziduí. Obchodní řetězce již takovou zeleninu od pěstitelů poptávají 
(např. Lidl).  Podle získaných výsledků výzkumných projektů by bylo možné takové 
limity, tzv. akční prahy stanovit.
 Jaké jsou možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v IP v ČR do 
budoucna? Pro budoucí „nízkoreziduální produkce“ budou vypracovány metodiky 
ochrany jablek, které umožní pěstiteli volbu akčního prahu. Například 75 % nebo 
33 % MLR, nebo v součtu bez omezení, nebo v součtu max. 80 % MLR (s varian-
tami: počet reziduí neomezen, nebo omezen nad limitem detekce na nějaký počet, 
např. 5). Budoucnost bezreziduální produkce ovoce bude odpovídat současným po-
žadavkům na produkty pro dětskou výživu. Již dnes jsou vypracovány metodiky IP 
pro jablka, které umožňují dodržení limitu 0,01 mg/kg při sklizni (Lánský a kol.). 
Jedná o závaznou metodiku od zpracovatele – výrobce dětské výživy. Výsledky na-
šeho výzkumu ukazují, že dodržováním současných metodik IP pro většinu druhů 
polní zeleniny umožňuje garantovat akční práh 75 % MLR. To je nová dobrá zpráva 
pro zelináře. Budou-li mít zájem, mohou takový akční práh zavést do směrnice, 
obdobně jako ovocnáři. Obdobně to bude s budoucností „nízkoreziduální produkce“ 
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zeleniny. Budou vypracovány metodiky ochrany pro vybrané druhy polní zeleniny, 
které umožní pěstiteli volbu akčního prahu. Například 75 % nebo 33 % MLR, nebo 
v součtu bez omezení, nebo v součtu max. 80 % MLR (s variantami: počet reziduí 
neomezen, nebo omezen nad limitem detekce na nějaký počet, např. 5). A budouc-
nost „bezreziduální produkce“ zeleniny, nebo budoucnost produkce zeleniny pro 
dětskou výživu? Obdobně jako pro jablka mohou být vypracovány metodiky IP pro 
vybrané druhy polní zeleniny, které by umožňovaly dodržení limitu 0,01 mg/kg při 
sklizni (podle zájmu pěstitelů a zpracovatelů nebo obchodníků).
 Realizace nízkoreziduální a bezreziduální produkce musí být v rukou pěstite-
lů. Výzkum by měl pro ně připravit informace (ještě jich není dost) a další podpora 
takového výzkumu je nezbytná. Bude na pěstitelích, v jaké míře a jak rychle uspo-
kojí zájmy obchodních řetězců, potažmo spotřebitelů ovoce a zeleniny. K diskuzi jsou 
předkládá 3 možné varianty řešení: (1) Přechod systému IP na přísnější akční prahy 
pro vybrané druhy zeleniny, např. ze 100 % na 75 % může být rychlý a bezproblémový, 
(2) Přechod systému IP na přísnější akční prahy pro vybrané druhy ovoce, nebo pro 
vybrané druhy zeleniny, např. ze 75 % na 33 % MLR může být pomalý a problémový. 
(3) Nebude reálné zavést přísnější akční prahy pro všechny pěstitele v systému IP 
a řešením může být „vícerychlostní IP“. Využívání různých akčních prahů různými 
pěstiteli podle jejich možností a požadavků obchodníků (nebo zájmu spotřebitelů).

Závěr
 Existují reálné možnosti, jak dále redukovat kontaminaci reziduí pesticidů 
v ovoci a zelenině v systémech integrované produkce. Redukce je možná v modifi-
kaci předsklizňové strategie, tj. v regulaci pesticidů na poli nebo v sadu. Je třeba 
získat ještě více poznatků z vlastního a světového výzkumu týkající se degradace 
různých účinných látek pesticidů v různých produktech a vyhodnotit vliv pesticidů 
na životní prostředí, zejména na biodiverzitu. Na úseku managementu rizik pro 
bezpečnost potravin je možná další regulace reziduí pesticidů na úrovni legislativy 
EU (možné zpřísňování jednotných limitů MLR pro některé účinné látky, regulace 
synergismu). K regulaci pesticidů obecně může příspět také nová legislativa v ČR 
s platností od 1. 1. 2014 na základ směrnice EU 2009/128/EU a inovace směrnic 
a metodik systémů integrované produkce v ČR v souladu s novými poznatky vý-
zkumu.  Příležitosti systémů integrované produkce jsou také v prezentaci ochranné 
známky (garance původu a způsobu pěstování). Redukce reziduí pesticidů je v sys-
témech IP vedlejším produktem z omezování rizik pesticidů pro životní prostředí. 
Současně je příležitostí pro pěstitele, jak využít vnitřní kvalitu produktů pro 
marketing, pro lepší uplatnění na trhu a současně podpořit vyšší spotřebu ovoce 
a zeleniny od českých producentů.

Zpracováno na základě experimentálních výsledků z řešení výzkumných projektů 
MZe č. QH81292, QH92179.

Na získání výsledků se podíleli: VÚRV – Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Vladan Falta, 
Ph.D., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; VŠÚO – Ing. Radek Vávra; VŠCHT – Ing. Vojtěch 
Hrbek, Ing. Jana Urbanová, Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Prof. Ing. Vladimír 
Kocourek, CSc.
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Vývoj a možnosti hodnocení zátěže 
půd rizikovými látkami v ČR

R. Vácha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i.

 Kontaminace půd potenciálně rizikovými prvky (RP) a perzistentními or-
ganickými polutanty (POP) významně ovlivňuje kvalitu rostlinných produktů, 
vstupujících do potravních řetězců. Právní normy v oblasti hygieny zemědělských 
půd regulují vstupy rizikových látek do půd aplikací pomocných půdních látek, 
hnojiv, kalů ČOV nebo vytěžených sedimentů. Vyhláška č. 13/1994 Sb. pak udává 
maximálně přípustné hodnoty RP a POP v zemědělských půdách. V roce 2002 byla 
navržena novelizace této vyhlášky s využitím tzv. vícestupňových limitů obsahů 
RL v půdách, založených na existenci „pozaďových hodnot“, udávajících běžné ob-
sahy RL v půdách ČR a vyšších stupňů limitů, jejichž účelem je zejména ochrana 
kvality rostlinné produkce, v extrémních případech pak ochrany lidského zdraví. 
Pozaďové hodnoty RL v půdách byly odvozeny od skutečného stavu zátěže našich 
půd RL, vyšší stupně limitních hodnot se opírají o dlouhodobé studium mobility 
a transferu rizikových prvků do rostlin (ochrana kvality a kvantity rostlinné pro-
dukce). Limitní hodnoty POP a vybraných RP určených k ochraně lidského zdraví, 
byly navrženy na základě výpočtů toxického působení těchto látek na lidské zdraví 
dle vybraných expozičních scénářů (metodika US EPA).

 Vyhovující hygienický stav půd je základní podmínkou produkce nezávadných 
potravin, protože rizikové látky mohou z půdy vstupovat prostřednictvím zeměděl-
ských plodin (potravinářské a krmivářské využití) do celého potravního řetězce.
 Pozornost je v současné době soustředěna na dvě skupiny polutantů, potenci-
álně rizikové (toxické) prvky (RP) a perzistentní organické polutanty (POP). Obě 
skupiny rizikových látek (RL) se dostávají do půd z přírodních zdrojů, ke kterým 
se řadí zejména obsah RP v geologickém podloží a emise POP z přírodních požárů, 
vulkanické činnosti, rozkladných procesů organické hmoty apod. K významným 
antropogenním vstupům obou skupin látek do půd se řadí suchá a mokrá depozice 
(exhalace z průmyslu, dopravy, spalovacích procesů), kontaminace půd znečištěnou 
vodou (vypouštění odpadních vod do říční sítě) a také aplikace agrochemikálií, 
kalů z čistíren odpadních vod, vytěžených sedimentů vodních toků a nádrží nebo 
pomocných půdních látek.
 Jedním z významných nástrojů, určených k regulaci obsahů RL v půdním 
prostředí je účinná legislativa, která se opírá o správně nastavené limitní hodnoty 
RL. V České republice můžeme legislativu v této oblasti členit na limitní hodnoty 
regulující obsahy RP a POP v zemědělských půdách (vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.) 
a na limitní hodnoty, regulující vstupy RP a POP do zemědělských půd. Patří k nim 
zejména vyhláška MŽP ČR č. 504/2004 Sb., regulující aplikaci kalů ČOV na země-
dělskou půdu a společná vyhláška MZe a MŽP  č. 257/2009 Sb., udávající podmínky 
použití vytěžených sedimentů na zemědělské půdě. 
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Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.
 Účelem vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. je zejména ochrana potravního řetězce 
před vstupem rizikových látek do potravního řetězce. Jaký je však skutečný dopad 
vyhlášky v praxi?
 Je třeba vycházet z faktu, že úroveň poznání se od doby vzniku vyhlášky 
výrazně posunula. Vyhláška byla navržena jako jednostupňový systém limitních 
hodnot, které jsou charakterizovány jako maximálně přípustné obsahy konta-
minantů v zemědělských půdách. Z hlediska praktického dopadu vyhlášky není 
však výklad tohoto termínu jednoznačný. Není znám případ, kdy by státní orgány 
zakázaly provozování zemědělství na lokalitách, s prokázaným zvýšeným obsahem 
rizikových látek (např. Příbramsko). Naopak, byly zaznamenány případy, kdy došlo 
k pokusům o zneužití takto koncipované vyhlášky, uplatňovány byly nároky na 
snížení plateb za odvody půdy ze ZPF, z důvodů její „kontaminace“. K tomuto účelu 
byly „zneužívány“ zejména chybně nastavené limity obsahů POP (především jednot-
livých sloučenin ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků). Maximálně 
přípustné obsahy POP byly převzaty v době vzniku vyhlášky z Nizozemí a v případě 
některých sloučenin jsou nižší, než skutečné pozaďové hodnoty v půdách ČR (to 
přímo souvisí s nízkým obsahem organické hmoty v písčitých půdách Nizozemí). 
V době vzniku vyhlášky však nebyly aktuální hodnoty pro ČR známy, publikovány 
byly až v roce 1996 (Němeček, Podlešáková, Pastuzsková 1996).
 Ani z odborného hlediska nelze existenci termínu maximálně přípustných 
hodnot obhájit. Kontaminace půdy je proces pozvolný a vymezit striktní hranici ur-
čenou jedinou hodnotou, kterou již nelze překročit, je prakticky nemožné. Současné 
pojetí limitních hodnot počítá s několikastupňovým systémem hodnot, který byl 
použit i při tvorbě návrhu novelizace legislativy. Tento  přístup u nás prosadili 
zejména Ing. Eliška Podlešáková, CSc. a prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., v rámci 
projektů řešených ve VÚMOP. V průběhu tvorby návrhů pro modernizaci legislati-
vy bylo rozhodnuto o využití následujících stupňů limitních hodnot:
 Preventivní limit, odvozený od tzv. pozaďových obsahů rizikových prvků 
(daných jejich obsahy v půdotvorných substrátech a průměrnou rozptýlenou antro-
pogenní zátěží, Podlešáková, Němeček, Hálová 1996) a perzistentních organických 
polutantů (daných dominantně průměrnou rozptýlenou antropogenní zátěží). Byl 
navržen pro RP a POP. Jeho překročení signalizuje zvýšenou zátěž půdy a jeho 
překročení omezuje další vstupy rizikových látek prostřednictvím aplikace kalů 
ČOV (vyhl. 504/2004 Sb.) a vytěžených sedimentů (vyhl. 257/2009 Sb.).
 Indikační limit, vztažený k riziku ohrožení kvantity (tvorba výnosů, týká 
se zejména fytotoxicky působících RP) a kvality rostlinné produkce (obsah RP 
v rostlinné produkci, vztažených ke krmivářským a potravinářským normám). Byl 
navržen pouze pro RP a odvozen ze studia mobility a transferu RP z půdy do rostlin 
(Němeček, Podlešáková, Vácha 2001; Podlešáková, Němeček, Vácha 2002).
 Asanační limit, vymezující hladinu kontaminace, při které je již nutné přikro-
čit k remediačním opatřením, a to vzhledem k riziku přímého ohrožení zdraví osob, 
pohybujících se na zatížené půdě (inhalační, orální a dermální příjem polutantů). 
Konkrétní hodnoty nebyly zatím stanoveny, musí být koncipovány v úzké spolupráci 
s odborníky z oblasti humánní toxikologie. 
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 První materiál, shrnující všechny dosavadní poznatky, které vyústily v návrh 
preventivních a indikačních hodnot, byl MŽP ČR předložen již v roce 2002 (Sáňka, 
Němeček, Podlešáková, Vácha, Beneš 2002). Jak se však ukázalo, prosazení tohoto 
materiálu do legislativy je záležitostí dlouhodobou a „politicky“ obtížně schůdnou. 
Na základě připomínek a požadavků MŽP ČR byl tento materiál dále zpřesňován 
a modifikován pro potřeby legislativy, navrženy byly pracovní indikační hodnoty 
pro POP (Sáňka a Vácha 2006). V roce 2009 byla zpracována poslední verze návrhu 
novelizace vyhlášky č. 13/1994 Sb., která shrnula možnosti využití preventivních 
a indikačních limitů pro RP a POP (Vácha a Sáňka, 2009). Indikační limit byl, 
kromě již dříve navržených limitů pro RP, vztažených k rostlinné produkci, defino-
ván i pro POP a vybrané RP (As, Cd, Pb, Hg), vzhledem k riziku přímého ohrožení 
lidského zdraví. Bohužel, prosazení tohoto návrhu hierarchického systému limitů, 
je podmíněno změnou zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, který v původní verzi obsahuje zmocnění pro existenci pouze jednoho stupně 
limitních hodnot (definovaných v zákoně právě jako maximálně přípustné hodnoty). 
První pokus o prosazení novelizace tohoto zákona v Parlamentu ČR nebyl úspěšný 
(sporným bodem bylo zejména navýšení poplatků za vyjmutí půdy ze ZPF). 

 Vyhlášky, regulující vstupy RL do zemědělských půd, týkající se aplikace kalů 
ČOV a vytěžených sedimentů jsou založeny na následujícím principu.

Vyhláška MŽP ČR č. 382/2001 ve znění vyhlášky 504/2004 Sb. o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě.
 Vyhláška upravuje obsahy rizikových látek v půdách a kalech následujícím 
způsobem:
► Definuje maximální obsahy rizikových prvků v půdě, na kterou mají být 

kaly aplikovány. Tento postup a také obsahy RP jsou v souladu s návrhem 
novelizace vyhlášky 13/1994 Sb., kde odpovídají úrovni preventivního limitu. 
Kritéria se však týkají pouze RP, maximální obsahy POP zahrnuty nejsou.

► Definuje maximální obsahy rizikových látek v kalech ČOV, které mají být na 
půdu aplikovány. Z POP jsou zahrnuty pouze skupina sedmi kongenerů PCB 
a AOX (suma organicky vázaných halogenovaných látek). 

Vyhláška MZe a MŽP č. 257/2009 Sb. o použití sedimentů na zemědělské půdě. 
 Vyhláška je založena na obdobném principu, jako v případě aplikace kalů ČOV, 
to znamená, že definuje obsahy vybraných rizikových látek jak v půdě, na kterou se 
mají sedimenty aplikovat, tak přímo v sušině sedimentu. 
 Na rozdíl od „kalové“ vyhlášky, jsou však stanoveny obsahy POP také v půdě, 
nikoliv pouze v materiálu, který se na ní aplikuje. V půdě jsou stanoveny limitní 
obsahy pouze pro sedm kongenerů PCB a dále pak pro sumu dvanácti polycyklic-
kých aromatických uhlovodíků (PAU). V sedimentu jsou dále stanoveny limity také 
pro sumu monocyklických aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, ethylbenzen 
a xylen) a uhlovodíků C10 – C40. 
 Při srovnání vstupů POP do půdy při aplikaci kalů a sedimentů, je zřejmý 
řádově vyšší vnos POP při aplikaci sedimentů, srovnání je možné pouze u PCB7, 
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které jsou jako jediné POP limitovány v obou předpisech. Rozdíl ve vstupech je dán 
aplikační dávkou použitých materiálů, u kalů ČOV je to 5 tun sušiny jedenkrát za 
tři roky, v případě sedimentů je to až 750 tun sušiny jedenkrát za deset let. 
 Výzkumné aktivity VÚMOP v. v. i. v dané oblasti byly zaměřena na návrh 
limitních obsahů POP v kalech ČOV, pro účely novelizace vyhlášky č. 504/2004 
Sb. (prosazení do legislativy prozatím neúspěšné) a na návrh a ověření limitních 
hodnot RP a POP ve vytěžených sedimentech pro účely vyhášky č. 257/2009 Sb. 
(limitní hodnoty POP prosazeny do vyhlášky). 
 Závěrem je možno konstatovat, že limitní hodnoty v platné legislativě jsou 
účinným nástrojem k regulaci vstupů RL do půd a jejich obsahu v půdním prostře-
dí. Jejich účinnost je však podmíněna správným „nastavením“ limitních hodnot, 
které je vždy kompromisem mezi odbornými poznatky, možnostmi legislativy, eko-
nomickými nástroji určenými k realizaci a kontrole opatření a v neposlední řadě 
i politickou vůlí státu. 
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kvality a kvantity zemědělské produkce. Zpráva pro MŽP ČR, říjen 2002, 60 s.
Sáňka M., Vácha R. (2006): Hodnocení limitů rizikových látek pro půdy v normativních předpisech ČR 
a vybraných evropských zemí. Vstupní studie pro účely aktualizace legislativy v ochraně půdy se zvlášt-
ním zřetelem na organické rizikové látky. MŽP ČR, 2006, 51 s.
Vácha R., Sáňka M. (2009): Podklady pro kvalitativní ochranu půdy a vypracování návrhu vyhlášky o sta-
novení preventivních a indikačních hodnot rizikových látek v půdě. Studie pro MŽP ČR, 2009, 38 stran 
a příloha (technický podklad vyhlášky).

» Prezentace na straně 151
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curriculum vitae
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

 Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty agronomické, oboru fyto-
technického (ukončil v roce 1989). V roce 2001 obhájil na České zemědělské univer-
zitě v Praze, fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů disertační práci 
na téma „Remediace zemědělských půd kontaminovaných rizikovými prvky“. V roce 
2009 byl na této fakultě jmenován docentem pedologie, obhájil habilitační práci na 
téma „Možnosti regulace výskytu a působení rizikových látek v půdním prostředí“.

Pracovní zkušenosti:
 V roce 1989 – 1990 pracoval v podniku Zemědělské zásobování a nákup Jihlava. 
Od roku 1990 je zaměstnancem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 
kde do roku 2000 působil  ve funkci výzkumného asistenta a následně zástupce ve-
doucího oddělení hygieny půdy. Od roku 2000 do roku 2011 byl vedoucím oddělení. 
V polovině roku 2011 nastoupil do funkce náměstka ředitele pro výzkum a vývoj.

Profesní zkušenosti:
 Zabývá se problematikou kontaminace půd rizikovými prvky a perzistentními 
organickými polutanty. Je řešitelem několika výzkumných projektů (v současné 
době řešitel výzkumného záměru VÚMOP, v.v.i., řešitel dvou projektů NAZV, 
řešitel projektu bezpečnostního výzkumu MV ČR), pravidelně se aktivně účastní 
tuzemských a mezinárodních konferencí. 
 Od roku 2006 působí externě na fakultě agrobiologie, potravinových a přírod-
ních zdrojů (FAPPZ) České zemědělské univerzity v Praze, v rámci výuky předmě-
tu „Úprava degradovaných půd“ na katedře pedologie a ochrany půd.

Členství v odborných orgánech:
 ► Česká akademie zemědělských věd, člen předsednictva, předseda odboru pedologie
 ► Vědecká rada VÚMOP, v.v.i.
 ► Vědecká rada FAPPZ ČZU v Praze
 ► Rada instituce VÚMOP, v.v.i. (místopředseda)
 ► Oborová rada doktorského studia využití přírodních zdrojů,  FAPPZ ČZU v Praze
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 ► Česká pedologická společnost, člen předsednictva
 ► Unie mezinárodních pedologických společností
 ► SECOTOX
 ► Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
 ► Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Činnost VÚMOP v.v.i. má v oblasti hygieny půd tradici, otázce kontaminace 
půd rizikovými prvky byla pozornost věnována dlouhodobě (Ing. Zbyněk Facek, 
CSc., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Eliška Podlešáková, CSc.). Od počátku 
devadesátých let minulého století je pozornost soustředěna i na perzistentní orga-
nické polutanty. Programové projekty byly řešeny v rámci NAZV nebo GAČR, velký 
význam v dané oblasti má dlouhodobá spolupráce s odborem bezpečnosti potravin 
MZe ČR, v rámci sledování zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami, 
ke kterým se řadí, mimo rizikových prvků a běžně sledovaných perzistentních or-
ganických polutantů i polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. VÚMOP, 
v.v.i. se významně podílel a nadále podílí na vzniku legislativy, udávající limitní 
obsahy rizikových látek v zemědělských půdách a materiálech, vstupujících do půd.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 – Zbraslav
www.vumop.cz
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GMO jako kontaminanty a metody detekce
J. Ovesná, L. Kučera

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

» Prezentace na straně 163
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Kontaminace snětmi a fuzárii 
snižuje kvalitu ozimé pšenice
M. Váňová, Z. Klemová, D. Spitzerová

Agrotest  FYTO s.r.o., Kroměříž

 Podle zásad správné zemědělské praxe jsou zemědělci povinni produkovat 
zdravotně nezávadné suroviny jak pro lidskou výživu, tak pro využití v krmivář-
ském průmyslu. Na základě těchto požadavků je třeba akceptovat řadu opatření, 
které mohou omezovat kumulaci látek zdraví škodlivých ať už preventivními či 
aktuálními opatřeními, které mohou jejich výskytu zabránit. Na druhé straně je 
však potřeba si uvědomit, že zemědělství je otevřený ekosystém a že přítomnost 
mikroskopických hub je běžným a nevyhnutelným jevem. 
 Sněti a fuzariozy klasů jsou choroby jejichž původci svými rozmnožovacími 
orgány, nebo metabolity zhoršují kvalitu ozimé pšenice, snižují její prodejnost 
a ohrožují zdravotní nezávadnost této suroviny. 
 Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici patří dodnes k velmi obávaným chorobám.  
Až do roku 1999 se sněti na polích u nás vyskytovaly jen ojediněle, což svědčilo o dob-
ré účinnosti mořidel a efektivním způsobu moření. V roce 1999 byly zaznamenány 
první rozsáhlejší výskyty sněti mazlavé, což je varujícím momentem. Předcházející 
nízký výskyt svádí k myšlence omezit použití mořidel, což je možné tehdy, pokud 
je zabezpečena kontrola zdravotního stavu porostů i osiva, která vyloučí následné 
nebezpečí výskytu choroby.

Obr. 1 Výskyt snětí ve vzorcích zrna z monitoringu v ČR (nečištěný vzorek od sklízecí 
mlátičky). Průměrný roční počet zpracovaných vzorků byl 220–300.
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 Desetileté sledování výskytu snětí v České republice (graf č. 1) ukazuje na 
neustálou přítomnost spor obou snětí ve vyšetřovaných vzorcích zrna. Kolísající 
úroveň výskytu sněti mazlavé (Tilletia tritici), stejně jako sněti zakrslé (Tilletia 
controversa) je výsledkem toho jak vážně je vnímáno jejich nebezpečí.
 Z tohoto hlediska je velmi zarážející to, že v roce 2010 byla zjištěna přítomnost 
spor sněti mazlavé v 65 vzorcích (ze tří set) což je 21,6 %. Je to nejvyšší výskyt 
této sněti v rámci deseti sledovaných let. Vzhledem k dostupnosti účinných mořidel 
a jejich vysoké účinnosti je otázkou zda se % mořeného osiva výrazně snížilo, nebo 
zda se zhoršila úroveň moření.
 Výskyt sněti zakrslé v roce 2010 byl v rámci  desetiletého sledování třetí nejvyšší. 
Dosáhl v průměru hodnoty 16,76 %. Tento průměr  je ovlivněn nulovými hodnotami 
v kraji libereckém a ústeckém. Ve zbývajících krajích bylo % vzorků kontaminovaných 
snětí zakrslou v rozmezí 42,4–12,5 %. Je to překvapivě vysoký výskyt.
 Stejně důležité jsou i informace o odrůdách vysoce náchylných, které jsou 
rizikové pro organický způsob hospodaření a u konvenčního hospodaření vyžadují 
pečlivé vyšetření osiva před mořením a pečlivé moření. Vysoké procento velmi 
citlivých odrůd ke snětem může být i jednou z příčin, proč se u nás ve sklizeném 
zrnu ozimé pšenice vyskytuje v průměru kolem 10 % vzorků, v nichž byly zjištěny 
teliospory sněti.
 Všechna mořidla, která jsou u nás povolena  mají vysokou účinnost (98 – 100 %) 
na sněť mazlavou. Pokud je dodržováno dávkování a moření je provedeno kvalitní-
mi mořičkami není možné, aby následná produkce byla kontaminována sporami 
sněti mazlavé.
 Sněť zakrslá je větším problémem neboť více uniká pozornosti pěstitelů, a tak 
se čas od času vyskytne za příznivých okolností v širším rozsahu i proto, že běžná 
mořidla na ni neúčinkují a speciální se používají v omezeném rozsahu. Pokud běžný 
pěstitel zjistí na pozemku výskyt sněti zakrslé, je třeba následně používat k moření 
speciální mořidla (Dividend, Celest). Podniky produkující osivo by měly zamořené 
hony vyloučit z produkce osiv. Kromě toho je třeba si uvědomit, že hostitelem této 
sněti je i řada trav.

Fuzariózy klasů 
 Houby rodu Fusarium jsou v současné době závažnými původci tohoto one-
mocnění. Některé druhy tohoto rodu, především F. culmorum a F. graminearum, 
produkují řadu mykotoxinů, z nichž nejznámější je deoxynivalenol (DON). Obsah 
mykotoxinů v potravinách je legislativně upraven a v současné době platí pro potra-
vinářskou pšenici limit 1 250 μg/kg. 
 Aby bylo možné předpovídat s vysokou pravděpodobností riziko výskytu této 
choroby a následnou kontaminaci zrna mykotoxiny, je nutné mít dostatek znalostí. 
Tyto znalosti se týkají vlivu prostředí na počátek vzniku infekce, na vývoj choroby 
a následnou produkci mykotoxinů. Podmínky vnějšího prostředí ovlivňují růst, 
vývoj a šíření choroby, a také stupeň její škodlivosti. U pšenice je uváděno, že obsah 
DON je ze 48 % ovlivňován podmínkami prostředí, 27 % odrůdou a 14 – 28 % před-
plodinou (Schaafsma et al. 2005).
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 Pro výskyt fuzárií v klasu jsou důležitá dvě období, v nichž dané podmínky 
ovlivní pozitivně nebo negativně následný výskyt choroby. První je v časně jarním 
období, kdy se na infikovaných zbytcích hostitelských rostlin vytváří asexuální 
konidie nebo perithecia a v nich sexuální askospory. Toto období je poměrně dlouhé 
a končí na začátku kvetení ozimé pšenice. Druhé období je mnohem kratší a je dáno 
délkou období kvetení ozimé pšenice. V něm dochází k infekci klasu. Pro mohut-
nost napadení je v obou obdobích příznivá vyšší teplota a vyšší relativní vzdušná 
vlhkost. Stupeň napadení může být významně zvýšen i hojnými srážkami v období 
růstu obilky v klasu. 
 V našich klimatických podmínkách se nejčastěji vyskytují Fusarium grami-
nearum, F. culmorum, F. avenaceum a F. poae.
 Bylo popsáno více než sto mykotoxinů produkovaných houbami rodu Fusarium. 
Nejběžnějšími toxiny produkovanými F. graminearum a F. culmorum jsou DON, 
nivalenol a T2 toxin ze skupiny trichothecenů a zearalenon. 
 DON bývá považován za marker výskytu ostatních mykotoxinů. To zna-
mená, že tam, kde byla zjištěna vysoká koncentrace DON, mohou být přítomny 
i ostatní mykotoxiny.

 Výsledky získané z pokusů, v nichž nebylo použito očkování a výsledky tudíž 
odráží přirozený výskyt mykotoxinu DON ve sledovaných letech po předplodinách 
vojtěšce, hrachu a kukuřici na zrno. Ve dvou ze čtyř sledovaných let byly hladiny 
mykotoxinu DON vyšší než povolený limit pro potravinářskou pšenici po předplodi-
ně kukuřici, jednou po předplodině hrachu.
 V České republice má pěstování kukuřice na zrno progresivní charakter 
(Zimolka a kol. 2008). V roce 2000 byla plocha zrnové kukuřice 39 317 ha a v roce 
2007 – 93 065 ha a v roce 2010 – 103,3 ha.
 Je proto velmi žádoucí věnovat následné ozimé pšenici z hlediska 
ochrany velkou pozornost a využívat prognostických modelů, které na zá-
kladě vývoje počasí signalizují nutnost ochrany (Klem et al. 2008, Vanova 
et al. 2009). U těchto modelů je spojen vliv předplodiny a povětrnostních 
podmínek (pro tvorbu inokula a uvolnění askospor) na proces infekce.

Výsledky byly získány za podpory MZ ČR v rámci projektu NAZV QH 71105.

» Prezentace na straně 169
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Rostlinolékařská péče a její poslání při 
ochraně spotřebitele a životního prostředí

V. Řehák
Česká společnost rostlinolékařská
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