List opatření
Název opatření:

Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů

ID_OP:

Typ opatření:

Zásady správné zemědělské praxe, Akční program ve
zranitelných oblastech.

ID_KO:

OD130003

Popis současného stavu:
V posledních obdobích stoupá obsah dusičnanů ve vodách a vzniká eutrofizace, t.j. obohacování tekoucích a stojatých
vod živinami, jejímž důsledkem je masový rozvoj řas a sinic. Tím se zhoršuje jakost vody s vlivem na ohrožení lidského
zdraví, poškozování životních zdrojů a vodních ekosystémů. Zatížení vod dusičnany je způsobeno mimo jiné intenzivní
živočišnou výrobou a nesprávným zemědělským hospodařením. O výši koncentrace dusičnanů v povodí rozhoduje
zastoupení trvalých kultur, resp. výměra zornění, intenzita a způsob zemědělského hospodaření.

Návrh opatření:
Jednou z podmínek ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů je uplatňování správné
zemědělské praxe, vyjádřené v Zásadách správné zemědělské praxe, které jsou jedním z požadavků nitrátové
směrnice. Představují souhrn požadavků jak hospodařit, aby nedocházelo ke znečišťování vod dusičnany. Na území ČR
je respektování těchto zásad, stanovujících opatření nad rámec obecně závazných právních předpisů, doporučeno
všem hospodařícím subjektům. Ve zranitelných oblastech dle nařízení vlády č.103/2003 Sb. v platném znění o
stanovení zranitelných oblastí, a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech, jsou opatření, uvedená v tomto nařízení, povinná.

Do zásad správné zemědělské praxe, určené všem hospodařícím subjektům, patří : 1) Stanovení období, nevhodných ke
hnojení, 2) Zásady používání hnojiv na svažitých pozemcích, 3) Zásady používání hnojiv na podmáčených, zaplavených,
promrzlých nebo sněhem pokrytých pozemcích, 4) Podmínky pro používání hnojiv v blízkosti povrchových vod, 5) Zásady
skladování statkových hnojiv a objemných krmiv, 6) Hlavní zásady používání hnojiv a statkových hnojiv, 7) Hospodaření s
půdou a omezení doby bez rostlinného pokryvu, 8) Vypracování plánů hnojení a evidence o používání hnojiv a statkových
hnojiv, 9) Postupy při zavlažování.
V nařízení vlády č.103/2003 Sb. jsou taxativně stanoveny zásady používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
střídání plodin a provádění protierozních opatření ve zranitelných oblastech. Tyto oblasti jsou územně vymezeny
katastrálními územími ČR, jejichž seznam je v příloze č.1 uvedeného nařízení.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření:
Pro plnění zásad, uvedených v NV č. 103/2003 Sb. byl vyhlášen první akční program pro období r. 2004 - 2007.
Druhý akční program je pro období r. 2008 - 2011.
Zranitelné oblasti podléhají přezkoumání každé 4 roky.
Z pohledu realizace navržených opatření jsou nejnáročnější investiční opatření související se skladováním statkových
hnojiv. Na stavby a rekonstrukce skladů statkových hnojiv, jakož i pořízení vhodné aplikační techniky bude možné obdržet
dotaci z Programu rozvoje venkova osa I.I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků. Pěstování meziplodin, jako
vhodného doplňku opatření akčního programu, bude podpořeno v rámci AEO PRV.
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