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Nitrátová směrnice
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu
Upraveno nařízením vlády č. 117/2014 Sb. (změny platí
od hospodářského roku 2014 – 2015)
Úpravy podmínek akčního programu:
 reakce na výsledky vyjednávání s Evropskou komisí
o nastavení podmínek akčního programu v ČR,
 propojení s jinými předpisy:
• vyhl. č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
• § 39 vodního zákona,
• kontrola podmíněnosti

Základní informace k nitrátové
směrnici
 Základní informace, navazující předpisy:
 webová stránka nitrátové směrnice na www.nitrat.cz
 Podrobné informace k opatřením na půdních blocích:
 Portál farmáře na www.eagri.cz
 informace o období zákazu hnojení, omezení hnojení, sklonitosti
půdního bloku, zařazení do aplikačních pásem, nutnosti provádět
protierozní opatření na jednotlivých půdních blocích atd. (informační
okna, mapy, tisky),
 pomůcka „Uložení statkových hnojiv“,
 evidence o použití hnojiv a pesticidů (modul EPH).

Působnost akčního programu
 Akční program se vztahuje na zemědělské pozemky v ZOD.
 Zemědělský pozemek je plocha s jednou plodinou
= díl půdního bloku nebo jeho část
= „zemědělská parcela“ účelově vymezená v LPIS (Portál farmáře).
 Výpočet limitu 170 kg org. N živočišného původu na 1 ha podniku –
všechna zemědělská půda vhodná ke hnojení, a to i mimo ZOD.
 Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani
na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a
pokusnictví.
 Požadavky na skladovací kapacity pro statková hnojiva se vztahují i na
podniky, které se nacházejí v ZOD částečně.

Terminologie akčního programu
Rozdělení dusíkatých hnojivých látek:
 Minerální hnojiva (MH)
 Hnojiva s rychle uvolnitelných dusíkem (HRUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná (kejda, fugát kejdy, močůvka, hnojůvka,
drůbeží trus, drůbeží podestýlka, výkaly a moč na pastvě).
Organická hnojiva – podle poměru C:N (menší než 10).
 Hnojiva s pomalu uvolnitelných dusíkem (HPUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná (hnůj, separát po separaci kejdy).
Organická hnojiva – podle poměru C:N (10 a více).
 Skliditelné rostlinné zbytky
 Upravené kaly ČOV

Kontrola akčního programu, Zásady
správné zemědělské praxe
Současný AP NS: 20 kontrolních bodů (kontroluje ÚKZÚZ a ČIŽP)
Cross compliance 2015:
 PPH 1: 8 kontrolních bodů (kontroluje ÚKZÚZ)
 DZES 1: Ochranné pásy u vody (3 m; 25 m)
Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před
dusičnany – doporučené mimo zranitelné oblasti
 Přejaté do tzv. minimálních požadavků na používání hnojiv (od roku
2015 není součástí c-c): 5 kontrolních bodů (kontroluje ÚKZÚZ)

Opatření akčního programu
1. Období zákazu hnojení
2. Omezení hnojení (způsoby, limity)
3. Zákaz hnojení při nevhodných podmínkách,
požadavek na rovnoměrné hnojení
4. Limit 170 kg N/ha farmy – jen org. N živočišného
původu
5. Skladování statkových hnojiv
6. Hospodaření na svažitých pozemcích
7. Hnojení okolo vod

Období zákazu hnojení
Závisí na:
zařazení pozemku do klimatického regionu
zařazení hnojiva do skupiny (statková a organická hnojiva podle rychlosti
uvolňování dusíku z organických vazeb, minerální hnojiva)
zemědělské kultuře a pěstované plodině
NV č. 117/2014 Sb. (platí od hospodářského roku 2014-2015)
prodloužení období zákazu hnojení v předjarním období pro jarní plodiny,
dříve avizované prodloužení období zákazu hnojení
na podzim pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, stanovené od roku 2014,
nebylo uplatněno.
Podmínka pro (od roku 2015):
Cross-compliance (PPH 1.1)
Minimální požadavky na používání hnojiv (pro žadatele AEKO)

Období zákazu hnojení
Klimatický region

0–5

6–9

Minerální dusíkatá
hnojiva

Hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem

1. 11. – 31. 1.
(pro ozimé plodiny)

15. 11. – 31. 1.
(pro ozimé plodiny)

15. 10. – 15. 2.
(pro ostatní plodiny
a kultury)

15. 11. – 15. 2.
(pro ostatní plodiny
a kultury)

15. 10. – 15. 2.
(pro ozimé plodiny)

5. 11. –15. 2.
(pro ozimé plodiny)

1. 10. – 28. 2.
(pro ostatní plodiny a
kultury)

5. 11. – 28. 2.
(pro ostatní plodiny
a kultury)

Hnojiva s pomalu
uvolnitelným dusíkem,
upravené kaly

1. 6. – 31. 7.
(bez ozimé plodiny nebo
meziplodiny)
a
15. 12. – 15. 2.

1. 6. – 31. 7.
(bez ozimé plodiny nebo
meziplodiny)
a
15. 12. – 28. 2.

Období zákazu hnojení
Portál farmáře
Informaci o délce období zákazu hnojení lze nalézt
v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod
záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Zákaz
hnojení
v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014
v tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014 (zařazení
do klimatických regionů)

Omezení letního a podzimního hnojení
Zásady:
Hnojit by se mělo jen ve zdůvodněných případech, např. po
nevhodné předplodině, k meziplodině nebo
k podpoře rozkladu slámy.

Hnojení kejdou je vhodné zejména k podpoře rozkladu slámy
obilnin (vyrovnání nepříznivého poměru C:N) a ke hnojení
před setím ozimých plodin.
Při používání kejdy pro časně seté jarní plodiny je vhodná
pozdější podzimní aplikace (nižší teploty půdě) a využití
inhibitorů nitrifikace.

Omezení letního a podzimního hnojení
Závisí na:

zařazení zemědělského pozemku do aplikačního pásma (dle BPEJ)
zařazení hnojiva do skupiny (týká se pouze hnojiv
s rychle uvolnitelným dusíkem a minerálních hnojiv)
pěstované plodině, založené po 15. červnu (sláma hnojená na
podporu jejího rozkladu je v tomto případě na úrovni plodiny)
Nevztahuje se na hnojení:
hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem,
k plodinám již pěstovaným na pozemcích k rozhodnému datu 15.
června, např. k jarním plodinám (kukuřice, mák).
Nepromítá se do Cross–compliance, ani minimálních požadavků na
hnojiva

Omezení letního a podzimního hnojení
Další podmínky omezení letně-podzimního hnojení
Přívod N v daném hnojivu se započítává do limitu ze 100 %.
Z hlediska zařazení plodin se za obilninu považuje i kukuřice na zrno,
v souladu s metodikou Českého statistického úřadu.
Za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené hnojení.
Jednotlivé limity uvedené v tabulce nelze sčítat, lze je pouze kombinovat.
V případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít
nejvýše 20 kg N/ha ke hnojení ozimých plodin, následujících po obilnině.
Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé i následné hnojení
do doby předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu nebo do začátku
období zákazu hnojení (lze tedy zapravit slámu a až potom následně hnojivo).
Za slámu se obecně považují:
 stonky a stébla polních plodin sklizených za účelem produkce semen nebo
zrna (i po sklizni trav na semeno)
 zbytky po sklizni kukuřice na zrno, příp. na siláž s vysokým podílem zrna,
kdy se rostliny sklízí pod palicemi, při výši strniště nad 40 cm.

Omezení letního a podzimního hnojení
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Omezení letního a podzimního hnojení
Portál farmáře
Informaci týkající se omezení letního a podzimního hnojení lze
nalézt
v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod
záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření
Omezení hnojení
v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014
v tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014 (zařazení
do aplikačních pásem)
v mapě, ve vrstvě Nitrátová směrnice/Aplikační pásma
(PB/DPB)

Limity k jednotlivým plodinám
Závisí na:
plodině
pozemku
období hnojení (hospodářský rok)
druhu hnojiva (započítává se jen tzv. využitelný dusík v daném roce)
NV č. 117/2014 Sb. (platí od hospodářského roku 2014-2015)
doplnění výnosu hlavního produktu a úpravy v limitech hnojení u
polní zeleniny
stanovení limitu hnojení a odpovídající výnos hlavního produktu
k hořčici bílé
nově se započítává u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a
upravených kalů 30 % přívodu celkového dusíku.
Podmínka pro (od roku 2015):
Cross-compliance (PPH 1.2)

Limity k jednotlivým plodinám
Další podmínky limitů hnojení k jednotlivým plodinám
Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se
nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu.
Pro účely hodnocení limitu hnojení se započítává
 30 % přívodu celkového dusíku u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem
a upravených kalů,
 60 % přívodu celkového dusíku pro hnojiva s rychle uvolnitelným
dusíkem,
 70 % přívodu celkového dusíku u kejdy prasat a digestátu z bioplynové
stanice (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci).

Pro účely hodnocení limitu hnojení se zohledňuje pouze přímé působení
dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a
organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Limity k jednotlivým plodinám
Další podmínky limitů hnojení k jednotlivým plodinám
Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného
původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3
vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských
pozemcích.
Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve
směsi.
Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na
konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek.
Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou
uvedeny v přepočtu na seno.

Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve
sklenících a fóliovnících.

Plodina

Limit hnojení
v kg N/ha

Odpovídající výnos
hlavního produktu (t)

Plodina

Limit hnojení
v kg N/ha

Odpovídající výnos
hlavního produktu (t)

pšenice ozimá

190

7,7

mrkev

200

50,0

pšenice jarní

120

5,5

brokolice

200

13,0

žito ozimé

120

6,0

kapusta hlávková

180

28,0

ječmen ozimý

140

6,7

kapusta růžičková

180

6,0

ječmen jarní

110

6,0

celer bulvový

180

35,0

oves

120

4,8

kedluben

150

30,0

triticale

140

6,1

zelí pekingské

150

55,0

kukuřice na zrno

230

11,0

rajčata

150

55,0

luskoviny

30

5,0

cibule kuchyňská

135

45,0

brambory sadbové

140

30,0

pór pravý,

120

43,0

brambory ostatní

180

40,0

pažitka pravá

120

30,0

brambory rané

120

25,0

petržel zahradní naťová

120

17,0

cukrovka

210

70,0

okurky salátové

120

70,0

krmná řepa

150

70,0

okurky nakládačky

100

60,0

řepka ozimá

230

4,5

špenát setý

100

20,0

slunečnice

140

2,9

salát

100

43,0

mák

85

1,2

pastiňák setý

100

30,0

len

80

2,0

paprika zeleninová

100

37,0

hořčice bílá

80

1,2

kukuřice cukrová

100

9,0

kukuřice na siláž

230

60,0

řepa salátová

95

30,0

jetel*)

40

10,0

ředkvička

80

32,0

vojtěška*)

40

10,0

petržel zahradní kořenová

80

37,0

trávy na orné půdě

200

10,0

kopr vonný

60

12,0

trvalé travní porosty

160

8,0

hrách zahradní

60

7,0

zelí

250

70,0

fazol obecný

60

6,0

květák

220

27,0

česnek

30

11,0

Hnojení trvalých travních porostů
Zákaz hnojení trvalých travních porostů:
 zamokřené půdy (HPJ 65-76), neodvodněné meliorací
Omezení jednorázové dávky N („deficitní půdy“):
 zamokřené půdy (HPJ 65-76), pokud byly odvodněny meliorací
 mělké půdy a půdy s nevyvinutým půdním profilem (HPJ 37-39)
 půdy se sklonitostí nad 7°
Při používání hnojiv s rychle uvolnitelným N je na deficitních půdách omezena
jednorázová dávka na 80 kg celkového N/ha a při používání minerálních hnojiv na
40 kg N/ha.
Do uvedené dávky se nezapočítají výkaly ani moč zanechané hospodářskými
zvířaty při pastvě nebo jiném pobytu na pozemku.
Nepromítá se do Cross–compliance, ani minimálních požadavků na hnojiva

Hnojení trvalých travních porostů
Portál farmáře
Informaci týkající se omezení hnojení trvalých travních porostů
lze nalézt
v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod
záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření
Omezení hnojení nebo Zákaz hnojení
v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014
v mapě, ve vrstvě Nitrátová směrnice/Kultura

Základní omezení pro používání hnojiv
Nově ve zranitelné oblasti na základě NV č. 117/2014 Sb. nelze
používat dusíkaté hnojivé látky (s výjimkou skliditelných rostlinných
zbytků a pastvy zvířat), pokud je půda zaplavená, přesycená vodou,
promrzlá nebo pokrytá sněhem. Jedná se o zpřísněnou podmínku, která

již vyplývá ze zákona o hnojivech.

Podmínka pro (od roku 2015):
Cross-compliance (PPH 1.7)
Minimální požadavky na používání hnojiv (pro žadatele AEKO)

Nelze používat dusíkaté hnojivé látky, pokud způsob jejich užití
nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku.
Podmínka pro (od roku 2015):
Minimální požadavky na používání hnojiv (pro žadatele AEKO)

Limit 170 kg N/ha farmy
Roční limit přívodu organického dusíku je stanoven na
170 kg/ha. Do limitu je započten organický dusík živočišného
původu, obsažený ve statkových a organických hnojivech, a v
upravených kalech používaných na zemědělské půdě.
Limit se hodnotí v průměru celého podniku (i v případě,
že se podnik nenachází celý ve zranitelné oblasti), ale do
výpočtu se zahrnou pouze pozemky vhodné k aplikaci
uvedených hnojivých látek.
Na jednotlivých pozemcích je možné limit 170 kg N/ha
překročit.
Výpočet je možný dvěma různými způsoby:
podle evidence hnojení,
podle produkce dusíku v exkrementech zvířat.

Limit 170 kg N/ha farmy
NV č. 117/2014 Sb. (platí od hospodářského roku 20142015)
Pro hodnocení limitu je uveden odkaz na přílohy v nové
vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání
hnojiv.
Ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., v příloze č. 3, tabulce C („tab.
3C“) jsou přímo uvedeny údaje o produkci dusíku ve
statkových hnojivech, již po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a
při skladování statkových hnojiv.
Podmínka pro (od roku 2015):
Cross-compliance (PPH 1.3)

Limit 170 kg N/ha farmy
Produkce dusíku po odpočtu ztrát ve stájích
a při skladování statkových hnojiv 1)

Druh a kategorie zvířat

Produkce
N ve
výkalech a
Kejda
moči

Hnůj
hluboká
podestýlka

pravidelný
produkce
odkliz
močůvky
chlév. mrvy

kg N/DJ za rok
Telata

90

88

86

83

77

Jalovice, býci

69

60

77

72

66

Krávy dojené

84

76

91

85

74

Skot bez tržní prod. mléka

69

64

(Zdroj: tab. 3C vyhlášky )
1)
Ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu (průměrný obsah dusíku v 1 t obilní slámy je 5 kg
N). V hodnotě produkce dusíku je započítán i dusík obsažený v technologických vodách, skladovaných
samostatně.

Skladování statkových hnojiv
Minimální požadavky na sklady (od 1.1.2014 přísnější než mimo ZOD)
 tuhá statková hnojiva ……………
6 měs. (pokud je nelze uložit na
zemědělské půdě)
 kejda, močůvka …………………..
6 měs.
 hnojůvka …………………………..
5 měs.
Technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní
požadavky z hlediska ochrany vod (§ 39 vodního zákona)

Podmínka pro (od roku 2015):
Cross-compliance (PPH 1.4)
Cross-compliance (PPH 1.8)

Uložení hnoje nebo kompostu na
zemědělské půdě

 Hnůj lze uložit na zemědělskou půdu až po 3-měsíčnín skladování hnoje
na zpevněném platu.
 požadavek platí pouze pro hnůj prasat a skotu
 požadavek neplatí pro
• hnůj z hluboké podestýlky (pokud byl min. 3 týdny ve stáji)
• hnůj z ustájení skotu při denní spotřebě steliva nad 6 kg/DJ
• hnůj koní, ovcí, koz, drůbeže atd.
 Výběr místa k uložení hnoje
 vzdálenost minimálně 50 m od útvaru povrchových vod,
 půda není meliorována odvodněním, náchylná k erozi, zamokřená, lehká písčitá

 Zacházení s hnojem

 Musí být zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody
 Hnůj musí být urovnán ve vrstvě o minimální výšce 1,5 m, při orientaci složiště delší
stranou po spádnici.

 Doba skladování

 Maximálně 12 měsíců od založení hromady
 Na stejném místě až po 4 letech kultivace pozemku

Uložení hnoje nebo kompostu na
zemědělské půdě
Portál farmáře
Informaci týkající se možnosti uložení hnoje na zemědělské
půdě lze nalézt
v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod
záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Uložení
hnojiv na ZP
v mapě, ve vrstvě Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - detail

Hospodaření na svažitých pozemcích
 Plnění protierozních opatření v souladu s dobrým zemědělským a
environmentálním stavem (od roku 2015 - DZES 5)
 Zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok) na zemědělských pozemcích se
sklonitostí nad 7° u vody (do 25 m).
Podmínka pro (od roku 2015):
 Cross-compliance (PPH 1.5)
 Minimální požadavky na používání hnojiv (pro žadatele AEKO)

Portál farmáře
Informaci o požadovaných protierozních opatřeních lze nalézt
 v pravém informačním okně dílu půdního bloku, pod záložkou NS
nebo Eroze
 v tisku č. 11 – Erozní ohroženost PB/DPB

Hospodaření na svažitých pozemcích
 Zákaz hnojení zemědělských pozemcích s ornou půdou a travním porostem
se sklonitostí nad 10° (výjimkou je hnůj a kompost).
Podmínka pro (od roku 2015):
 Minimální požadavky na používání hnojiv (pro žadatele AEKO)
Portál farmáře
 Informaci o zákazu hnojení lze nalézt
 v pravém informačním okně dílu půdního bloku se sklonitostí nad 10°,
pod záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Zákaz
hnojení
 v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014
 Informaci o sklonitosti dílu půdního bloku lze nalézt
 v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod záložkou
Podrobné, v části Geografické informace
 v tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014
 v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014

Hnojení okolo útvarů povrchových vod
 Zachování ochranného 3-metrového nehnojeného pásu (od břehové
čáry) – platí pro všechna hnojiva.
Ochranný pás se nevztahuje na:
 statková hnojiva rostlinného původu = skliditelné rostlinné zbytky
 výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo jiném
pobytu na pozemku
Podmínka pro (od roku 2015):
 Cross-compliance (PPH 1.6)
 Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES 1)
Portál farmáře
 Informaci o vzdálenosti dílu půdního bloku od povrchových vod lze nalézt

v pravém informačním okně dílu půdního bloku, pod záložkou
Podrobné, v části Voda info

v tisku č. 2 a tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014

v mapě, ve vrstvě Vodní útvary

Hnojení okolo útvarů povrchových vod
 Zachování ochranného 25-metrového pásu na zemědělských
pozemcích se sklonitostí nad 7°, kde nelze používat tekutá hnojiva s
rychle uvolnitelným dusíkem (kejda, močůvka, digestát,…).
Podmínka pro (od roku 2015):
 Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES 1)
Portál farmáře
 Informaci o sklonitost a vzdálenosti dílu půdního bloku od povrchových
vod lze nalézt

v pravém informačním okně dílu půdního bloku, pod záložkou
Podrobné, v části Voda info

v tisku č. 2 a tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014

v mapě, ve vrstvě Vodní útvary

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
Nová vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv s účinností od 01.01.2014 nahrazuje původní
vyhlášku č. 274/1998 Sb.:
změny koeficientů a normativů, detailnější rozdělení
produkce statkových hnojiv a živin podle kategorií zvířat,
synchronizace s předpisy na ochranu ovzduší
(zohledněny dílčí emisní faktory pro emise amoniaku),
nové koeficienty pro evidenci N při pastvě – bez odpočtu
ztrát N (požadavek EK); původní koeficienty s odpočtem
ztrát zůstávají pro dotace podle NV č. 79/2007 Sb.

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
Přehled nových bodů ve vyhlášce:
úprava normativů produkce statkových hnojiv,
úprava normativů obsahu živin ve statkových hnojivech,
doplnění údajů o produkci statkových hnojiv a živin u zvířat
ve farmových chovech (mufloni, divoká prasata, jelenovití),
uvedení normativů obsahu živin pro digestát z bioplynové
stanice,
uvedení normativů obsahu živin pro separát a fugát po
separaci kejdy

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
možnost uložení cukrovarské šámy (max. 24 měsíců) a
mletých vápenců (max. 2 měsíce) na zemědělské půdě,
před jejich použitím,
možnost uložení tuhého organického hnojiva kompost a
tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich
použitím, nejdéle 24 měsíců, nově ale pouze na místech
vhodných k uložení, schválených v havarijním plánu,
požadavek na rovnoměrnost hnojení není porušen při
dodržování ochranných nehnojených pásů (nitrátová
směrnice, pravidla pro dotace)

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
umožnění plošného rozstřiku tekutých statkových a
kapalných organických hnojiv na travních, jetelovinotravních
a jetelovinových porostech na orné půdě; na tyto porosty se
tedy již nevztahuje povinnost zapravení do půdy nebo
použití hadicových aplikátorů,
platnost vlastního rozboru hnojiv po dobu jednoho roku;
pokud jsou prováděny odběry a analýzy vzorků statkových a
organických hnojiv, provádějí se podle vyhlášky č. 273/1998
Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv,
zařazení technologických vod vznikajících při chovu zvířat
nebo jednoduchém zpracování rostlinných produktů mezi
pomocné látky, tedy látky bez účinného obsahu živin.

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
Technologické vody:
ze sanitace a očisty dojírny, mléčnice, čekárny, přeháněcích
chodeb nebo stájových prostor po vyskladnění zvířat,
z praní brambor, mytí zeleniny apod.,
stékající po zaplachtované siláži, z prázdného hnojiště či
silážního žlabu apod.,
nesmí obsahovat nad 1 % sušiny a 0,1 % dusíku (1 kg N/t),
pro případnou kontrolu doporučujeme vlastní rozbor,
při splnění těchto podmínek se již nejedná o hnojiva ani o
odpadní vody a
neplatí požadavky na skladovací kapacity ani zákazy použití.

Vyhláška o skladování a používání
hnojiv
Požadavky na nakládání s technologickými vodami:
je nutné respektovat obecné požadavky na ochranu vod, což
je vhodné dokázat zpracovaným plánem použití, výběrem
vhodných ploch a záznamem o aplikaci v evidenci hnojení, v
rubrice „Pomocné látky...“, nejlépe v t/ha,
i pro pomocné látky platí požadavek § 9 zákona o hnojivech
o zákazu použití za nevhodných podmínek (sníh nad 5 cm,
půda promrzlá tak, že přes den nerozmrzá, zamokřená nebo
zaplavená půda),
při společném skladování technologických vod ve směsi se
statkovými hnojivy se na ně již pohlíží jako na statková
hnojiva (ředěná kejda, močůvka, hnojůvka atd.).

Produkce statkových hnojiv
Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových
hnojiv, získané prokazatelným způsobem, zejména:
vážením nebo měřením objemu,
výpočtem produkce statkových hnojiv podle
 druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či
způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě
k produkci odpadních vod,

použijí se průměrné hodnoty produkce statkových
hnojiv podle přílohy č. 1, tabulky A (tab. 1A).

Produkce statkových hnojiv – tab. 1A
Kategorie a věk zvířat

kg/kus
Telata
do 2 měsíců
nad 2 měsíce až do 6 měsíců
průměr, do 6 měsíců
Jalovice
nad 6 měsíců až do 1 roku
nad 1 rok až do 2 let
průměr, nad 6 měsíců až do 2 let
Vysokobřezí jalovice a krávy
jalovice nad 2 roky
krávy

Produkce hnoje (pravidelný odkliz)
Skot s tržní
Skot bez tržní
produkcí mléka produkce mléka
DJ/kus
t/DJ
t/kus
t/DJ
t/kus

Průměrná Dobytčí
hmotnost jednotky

65
140
115

0,13
0,28
0,23

12,7
12,7
12,7

1,7
3,6
2,9

10,8
10,8
10,8

1,4
3,0
2,5

265
470
400

0,53
0,94
0,80

11,0
11,0
11,0

5,8
10,3
8,8

10,8
10,8
10,8

5,7
10,2
8,6

600
650

1,20
1,30

11,0
11,6

13,2
15,1

10,8
10,8

13,0
14,0

Produkce statkových hnojiv – tab. 1A
Kategorie a věk zvířat
Býci
nad 6 měsíců až do 1 roku
nad 1 rok až do 2 let
průměr, nad 6 měsíců až do 2
let
nad 6 měsíců až do 1 roku
nad 1 rok až do 18 měsíců
průměr, nad 6 měs. až do 18
měs.
nad 2 roky

Dobytčí Produkce hnoje (pravidelný odkliz)
Průměrná
jednotk
Skot s tržní
Skot bez tržní
hmotnost
y
produkcí mléka produkce mléka
kg/kus DJ/kus
t/DJ
t/kus
t/DJ
t/kus
300
560

0,60
1,12

11,0
11,0

6,6
12,3

10,8
10,8

6,5
12,1

470

0,94

11,0

10,3

10,8

10,2

300
500

0,60
1,00

11,0
11,0

6,6
11,0

10,8
10,8

6,5
10,8

400

0,80

11,0

8,8

10,8

8,6

800

1,60

11,0

17,6

10,8

17,3

Příklad kombinace údajů z vyhlášky a návazných výpočtů. U skotu BTPM přepočet z
hluboké podestýlky na snížené denní množství steliva (6 kg/DJ): změna spotřeby
steliva o 1 kg/DJ = změna roční produkce hnoje o 0,3 t/DJ.

Změny vyhlášek k 01.08.2014
V roce 2014 došlo ke změnám dvou prováděcích
vyhlášek k zákonu o hnojivech:
v souvislosti s novelou vyhlášky č. 474/2000 Sb.,
o stanovení požadavků na hnojiva byla s účinností
od 1. srpna 2014 upravena i vyhláška č. 377/2013 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv,
novelu obou předpisů uvádí vyhláška č. 131/2014 Sb.,
do § 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb. se nyní doplňují dva nové
odstavce č. 7) a 8).

Změny vyhlášek k 01.08.2014
Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování
biomasy je 2 tuny hnojiva na 1 ha za 3 roky; v témže roce
nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného
spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo
sedimentů.

Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se
sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let;
maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se
sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let
(jde pouze o přesun povinnosti z vyhlášky č. 474/2000 Sb.)
Omezení celkových aplikačních dávek hnojiv zabraňuje nadměrnému kumulativnímu
přívodu těžkých kovů do půdy, při jejich zvýšených obsazích, běžně zjišťovaných v
praxi.

Změny vyhlášek k 01.08.2014
Změna ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na
hnojiva (příloha č. 3 „Typy hnojiv“, část „Druh hnojiva: 5.
Organická a organominerální hnojiva“):
 úprava obsahu živin u typu 18.1.e „digestát“:
3 - 13 % sušiny, min. 0,3 % N ve hnojivu,
 přidání nového hnojiva typu 18.1.f „digestát – fugát“:
do 3 % sušiny, min. 0,1 % N ve hnojivu,
 přidání nového hnojiva typu 18.1.g „separovaný digestát“:
nad 13 % sušiny, min. 0,5 % N ve hnojivu.

Skladování hnojiv – obecné požadavky

Požadavky na zemědělské stavby
Požadavky na zemědělské stavby:
pro ustájení hospodářských zvířat,
doprovodné stavby (silážní žlaby apod.),
sklady hnojiv,
sklady přípravků na ochranu rostlin

stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
Požadavky jsou uvedeny v §§ 50 až 53a.

Požadavky na zemědělské stavby
Zemědělské stavby, ve kterých se produkují,
zpracovávají nebo skladují nebezpečné látky
(podle § 39 vodního zákona) musí mít základní
zabezpečení pro zamezení samovolného proniknutí
těchto látek ze staveb a jejich součástí do okolního
terénu a podloží a následně do povrchových a
podzemních vod.

Požadavky na zemědělské stavby
Požadavky na základní zabezpečení jsou zejména:
nepropustnost povrchů a konstrukcí, které přicházejí do
styku se závadnými látkami,
odkanalizování, případně stavební nebo technologické
úpravy, znemožňující únik látek ze stavby vytečením,
přetečením nebo splachem,
umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných
van (podle havarijní vyhlášky).

Požadavky na zemědělské stavby
Doplňkové zabezpečení staveb se vedle požadavků na
jejich základní zabezpečení uplatňuje při jejich umísťování
v oblastech se zvýšenou ochranou vod
a v ochranných pásmech:
sklady kapalných minerálních hnojiv,
jímky a nádrže na skladování tekutých statkových hnojiv,
sklady na siláž s obsahem sušiny menším než 30 % (včetně
skladů silážních šťáv)

 se musí opatřit kontrolním systémem (podle § 39
vodního zákona) těch částí, které jsou ve stavbě zakryté
a které nelze vizuálně kontrolovat,

Požadavky na zemědělské stavby
u silážních žlabů na skladování siláže o sušině menší než
30 % (včetně skladů silážních šťáv),
u hnojišť, u kterých je zajištěn samovolný odtok tekutých
složek z jejich skladovacích prostorů,

 musí být provedena kontrola předepsané kvality
stavebních prací v průběhu výstavby a před
uvedením stavby do provozu;
 v průběhu provozu se musí cyklicky (podle § 39
vodního zákona) kontrolovat povrchy s ohledem
na jejich nepropustnost.

Požadavky na skladování hnojiv
Základní požadavky na skladování hnojiv stanoví zákon o
hnojivech (č. 156/1998 Sb.):
oddělené uskladnění,
označení čitelným způsobem,

zajištění, aby nedošlo ke smísení s jinými látkami,
skladová evidence (příjem, výdej, sklad),
přičemž tyto požadavky neplatí pro statková hnojiva.

Požadavky na skladování minerálních, organických,
organominerálních a statkových hnojiv dále upřesňuje vyhláška
č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Skladování tuhých minerálních hnojiv
Volně ložená minerální hnojiva se skladují:
 v hromadách označených názvem hnojiva do maximální
výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,
 v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady
mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky,
 v zásobnících.

Vápenaté hnojivo „cukrovarská šáma“ se může po
dobu max. 24 měsíců uložit na zemědělské půdě.
Hnojiva na bázi mletých vápenců dodávaná s vlhkostí
2 až 10 % se mohou na z.p. uložit nejdéle 2 měsíce.

Skladování tuhých minerálních hnojiv
Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech
k tomu určených:
do hmotnosti 50 kg v pytlích uložených na sebe do výše
maximálně 1,5 m; při uložení pytlů s hnojivy na paletách se
palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách,
nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových
vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud
výrobce neuvádí jinak,
balená hnojiva se rovněž mohou po dobu nejdéle jeden
měsíc skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž
se umístí na palety a ochrání před povětrnostními vlivy.

Skladování tuhých minerálních hnojiv
Zvlášť je upraveno skladování jednosložkových hnojiv
typu dusičnanu amonného (nad 28 % N), a to pouze:
ve skladech, odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem
látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva,
oleje nebo látek alkalicky reagujících (vápno, cementu),
balená a v množství maximálně do 25 tun v jednom skladě,
tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření,
minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a
minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje,
za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky
obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.

Skladování tuhých minerálních hnojiv
Požadavky na stavební náležitosti skladů tuhých
minerálních hnojiv stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby (§ 53):
stavba pro skladování tuhých hnojiv musí zabezpečit:
 příjem vykládkou ze železničních vagónů nebo silničních
nákladních vozidel,
 oddělené uskladnění jednotlivých druhů hnojiv do skladovacích
sekcí, boxů nebo nádrží podle požadované kapacity, při
respektování fyzikálně chemických vlastností skladovaných
látek

Skladování tuhých minerálních hnojiv
konstrukce, obvodový a střešní plášť staveb pro skladování
tuhých hnojiv musí splňovat požadavky na:
ochranu hnojiv před účinky klimatu a před nadměrným
oteplováním stavby,
tepelně izolační vlastnosti,
na vytvoření prostoru s požadovanými klimatickými
podmínkami podle druhů skladovaných hnojiv,
odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti
korozi,
zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv,
uzavíratelnost ze všech stran a zabezpečení proti vniknutí
vody a vlhkosti do skladovacích prostor,

Skladování tuhých minerálních hnojiv
omezení technologických otvorů pro výměnu vzduchu,
odolnost podlah proti zemní vlhkosti, vodě, chemickým
vlivům, proti zatížení skladovanými hnojivy a mobilním
zařízením,
konstrukce podlah a částí stavby pro skladování tuhých
hnojiv musí splňovat podmínky základního a doplňkového
zabezpečení staveb, z hlediska produkce závadných látek,
konstrukce staveb pro skladování tuhých, volně sypaných,
jemně mletých práškových vápenatých a hořečnatovápenatých hnojiv musí splňovat požadavky technologie a
přenosu zatížení zásobníky a zařízením
pro manipulaci včetně skladovaných substrátů,

Skladování tuhých minerálních hnojiv
požadavky na sklady dusičnanu amonného (DA),
vícesložkových hnojiv obsahujících DA a vícesložkových
hnojiv typu NP, NPK, NK obsahujících N zčásti nebo zcela
ve formě DA se stanovují způsobem odpovídajícím
požadavkům, které jsou splněny dodržením normové
hodnoty, přičemž platí tyto základní požadavky:
sklady musí být suché a nepodsklepené,
stěny, strop a podlaha skladovacího prostoru musí mít snadno
čistitelnou povrchovou úpravu,
dveře musí mít otevírání ven,
podlahy nesmí mít kanály nebo otvory, musí být izolovány proti
zemní vlhkosti a není dovoleno jejich krytí asfaltem nebo jinou
organickou hmotou.

Skladování kapalných minerálních
hnojiv
Kapalná minerální hnojiva se skladují v nádržích k
tomu účelu vybudovaných a označených názvem
skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných
vanách o objemu větším, než je objem největší
nádrže ve vaně umístěné.
Suspenzní minerální hnojiva se skladují v nádržích
opatřených účinným míchacím zařízením.
Balená kapalná minerální hnojiva se skladují ve
skladech. Balená hnojiva se rovněž mohou nejdéle
jeden měsíc skladovat i na volných zpevněných
plochách, přičemž se ochrání před povětrnostními
vlivy. Maximální objem jednoho balení činí 1 000 l.

Skladování organických hnojiv
Kapalná organická a organominerální hnojiva se
skladují v nepropustných nádržích nebo jímkách,
u nichž se zamezí přítoku povrchových nebo
srážkových vod, pokud není v kolaudačním rozhodnutí
nebo kolaudačním souhlasu uvedeno jinak.
Volně ložená tuhá organická a organominerální
hnojiva se skladují:
 ve skladech stejných jako pro tuhá statková hnojiva,
s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod,
jejichž součástí je sběrná jímka tekutého podílu,
 ve skladech, stejně jako volně ložená minerální hnojiva.

Skladování organických hnojiv
Balená tuhá organická a organominerální hnojiva
se skladují ve skladech, stejně jako balená minerální
hnojiva. Balená hnojiva se rovněž mohou nejdéle
jeden měsíc skladovat i na volných zpevněných
plochách, na paletách, ochráněna před
povětrnostními vlivy.
Organické hnojivo „kompost“ může být před použitím
uloženo na zemědělské půdě nejdéle
24 měsíců, na místech vhodných k jeho uložení,
schválených v havarijním plánu.

Skladování statkových hnojiv
Tuhá statková hnojiva se skladují ve stavbách pro
skladování tuhých statkových hnojiv, s vyloučením
přítoku povrchových nebo srážkových vod. Součástí
těchto staveb musí být sběrná jímka tekutého podílu.
Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková
hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6
měsíců. Toto neplatí při uložení tuhých statkových
hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.
Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková
hnojiva uložena nejdéle 24 měsíců, na místech
vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním
plánu.

Skladování statkových hnojiv
Požadavky na stavební náležitosti hnojiště jsou
uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby (§ 51):
 dno hnojiště musí mít podélný sklon směrem k hnojůvkové
jímce,
 podélný a příčný sklon dna manipulačních ploch se musí
vytvořit tak, aby hnojůvka a kontaminovaná srážková voda
odtékala do sběrných žlábků nebo kanálků a do jímky.

Skladování statkových hnojiv
Tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných
nádržích, jímkách nebo podroštových prostorech stájí.
Jímky a nádrže, popřípadě podroštové prostory ve
stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční
předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého
podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci
močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických
a povětrnostních podmínkách regionu.
Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku
povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo
nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí nebo
kolaudačním souhlasu uvedeno jinak.

Skladování statkových hnojiv
Požadavky na stavební náležitosti nádrží a jímek na
kejdu apod. jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 51):
 výdejní plocha nádrží a jímek na kejdu musí mít zpevněný
nepropustný povrch v šířce příjezdové vozovky a délce
použitého dopravního prostředku; po stranách je chráněna
obrubníky vyvýšenými nad terén a čelními nájezdy
vyvýšenými proti niveletě příjezdové komunikace jako
ochrana proti přívalovým dešťovým vodám,
 skladovací a manipulační plochy silážního žlabu, s výjimkou
nájezdové a výjezdové rampy, musí být zabezpečeny
obrubníky nebo příkopy tak, aby do nich nemohla vnikat
přívalová dešťová voda nebo z nich vytékat tekutina na
vodohospodářsky nezabezpečené plochy.
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