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V Liberci 2. listopadu 2022 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

3. listopad – Den bez pesticidů 

Co je pesticid? Pesticid je chemický přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a 
živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních 
závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se uplatňují v zemědělství. Mají však negativní vliv na přirozené 
fungování ekosystému – dostávají se do půdy, vody, rostlinných i živočišných produktů – a na zdraví 
člověka, proto je žádoucí jejich používání omezit. Pro zdraví nebezpečných je cca 85 % pesticidů - 30 % 
je senzibilizujících na kůži nebo dýchání, 22 % způsobuje poškození očí, 21 % je akutně toxických při 
expozici, 18 % je podezřelých na karcinogenní účinky, 16 % je podezřelých pro toxické účinky na 
reprodukci. 

Kdo může profesionálně aplikovat pesticidy? Profesionální aplikaci pesticidů mohou provádět dle § 86 
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů pouze fyzické osoby, které 
jsou držiteli osvědčení prvního stupně a pracují pod dohledem držitele osvědčení druhého nebo třetího 
stupně výše citovaného zákona. Držitelé osvědčení druhého a třetího stupně jsou způsobilí rovněž 
aplikovat přípravky na ochranu rostlin. Osvědčení prvního stupně se vydává na dobu 3 let po absolvování 
základního kurzu, který zajišťuje vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem zemědělství, nebo kurzu 
organizovaným zaměstnavatelem, a to pro výkon práce pro tohoto zaměstnavatele. Dále se za držitele 
osvědčení prvního stupně považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem 
v oborech stanovených prováděcím předpisem. Osvědčení druhého a třetího stupně, které má platnost 5 
let, vydává vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství v případě třetího stupně Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský osobě, která absolvovala základní kurz a úspěšně složila zkoušku. Dále se 
za držitele osvědčení druhého stupně považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou nebo studia na vysoké škole v oborech stanovených prováděcím předpisem. 
Doplňující školení lze absolvovat nejvýše 1 rok před koncem platnosti dosavadního osvědčení. 

„V roce 2022 se Ministerstvem zdravotnictví ČR pověření zaměstnanci KHS LK podíleli v rámci školení 
pro odborně způsobilé osoby s přípravky na ochranu rostlin na proškolení cca 150 osob. Byly to kurzy 
základní i opakované a jednalo se o pracovníky, kteří jsou držiteli prvního nebo druhého stupně,“ říká Ing. 
Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a pokračuje: „naše část školení 
obsahuje témata rizika ohrožení zdraví při nakládání s přípravky na ochranu rostlin, opatření k 
minimalizaci rizik na člověka, mimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví v případě náhodného úniku  
těchto látek z obalů, či dojde ke kontaminaci, zdravotní způsobilost k práci s nimi a zásady poskytování 
předlékařské pomoci.“ 

KHS LK se na kontrolu obsahu pesticidních látek a jejich metabolitů zaměřuje pravidelně při kontrolách 
zaměřených na kvalitu pitné vody ve vytipovaných veřejných vodovodech. V roce 2022 dosud odebrala 7 
vzorků, u nichž byly analyzovány pesticidy dle seznamu látek, které se v daných lokalitách používají nebo 
dříve používaly, a dále jejich metabolity vyskytující se v podzemních vodách.  

Hygienický limit pesticidních látek je dán vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, 
v níže je nejvyšší mezní hodnota všech pesticidních látek 0,10 µg/l. 

Překročené hodnoty pesticidních látek byly potvrzeny ve čtyřech veřejných vodovodech v okrese Semily 
a v okrese Liberec. Jednalo se o ukazatele desethylatrazin, desethyl-desisopropyl atrazin, 2,6-
dichlorbenzamid a acetochlor ESA.  

 „Při posuzování výsledků analýz zaměřených na pesticidní látky je nutné si uvědomit, že stanovená limitní 
hodnota 0,1 µg/l není odvozena toxikologicky, ale na základě předběžné opatrnosti. Překračování tohoto 
limitu, které jsme zjistili tedy není automaticky spojeno s ohrožením zdraví spotřebitelů. Souběžné výskyty 
pesticidních látek a jejich metabolitů však dávají této preventivně stanovené limitní hodnotě své 
opodstatnění, protože schopnost současné toxikologie hodnotit zdravotní riziko směsi většího počtu 
chemických látek je omezená“, vysvětluje Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a 
komunální KHS LK. 

Ostatní pesticidní látky, pokud byly nalezeny nad mezí detekce, byly podlimitní.  
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Pokud je v pitné vodě analyzován a nalezen metabolit pesticidní látky a tento metabolit je posouzen jako 
relevantní a trvá-li překročení této limitní hodnoty déle než 30 dní musí provozovatel vodovodu požádat 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví tj. KHS o určení mírnějšího hygienického limitu tzv. výjimku, 
kterou lze udělit nejvýše na tři roky nebo v případě nerelevantního (jeho vlastnosti nejsou srovnatelné 
s mateřskou pesticidní látkou, kde známe zdravotní riziko) oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví, který na základě hodnocení zdravotních rizik určí hygienický limit pro výskyt 
takové látky. 

 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


