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 Reakce Ministerstva zemědělství na reportáž TV Stream z 19. září 2017 „Otrávená voda. Alarmující 

výsledky testů vody v Česku“ 

Internetové zpravodajství TV Stream uveřejnilo 19. září reportáž nazvanou „Otrávená voda. 

Alarmující výsledky testů vody v Česku“ o znečištění podzemních vod pesticidy. Zazněly v ní 

zavádějící informace, které téměř vytvářejí dojem poplašné zprávy. Ministerstvo zemědělství proto 

považuje za důležité uvést to, co v reportáži zaznělo, na pravou míru. 

V úvodu je nutné předeslat, že výskyt pesticidů v podzemních vodách není způsoben nárůstem jejich 

používání v zemědělství. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin od roku 2012 do roku 2016 klesla zhruba o 

7,4 procenta. A pokud jde o údajný vyšší výskyt těchto látek v podzemních vodách, vychází především ze 

zlepšení laboratorních technik a metod, které jsou nyní schopny zjišťovat pesticidy i jejich metabolity. 

Logicky z toho vyplývá, že častější zjištění pesticidů v posledních pěti letech úzce souvisí se zlepšením 

těchto technických možností. Není tudíž způsoben nárůstem používání pesticidů v zemědělství. 

Z reportáže vyplývá, že kontaminace spodních vod je proces, který trvá minimálně 10 až 20 let a může za to 

pěstování plodin pro biopaliva. V té době se však plodiny pro biopaliva vůbec nepěstovaly. I v současné 

době se tyto plodiny převážně pěstují pro potravinářské účely, takže jde o účelovou dezinformaci proti 

biopalivům. 

Podle autora reportáže poslední údaje z let 2014 až 2016 jednoznačně ukazují, že za zamoření může 

pěstování biopaliv, a to převážné plodin pěstovaných pro energetické účely, řepky a kukuřice, případně 

cukrovky. Z reportáže vyplývá, že údaje z těchto let jsou ve skutečnosti údaje z doby před 10 až 15 lety, tedy 

z doby, kdy se plodiny na biopaliva nepěstovaly. Jde tedy o závěr bez důkazů. 

Pitná voda je vyráběna zhruba z 50 % z povrchových zdrojů vody (zejména z vodárenských nádrží), jejichž 

kvalita se trvale zlepšuje. Navíc naprostá většina vodárenských nádrží má většinu povodí s lesním pokryvem 

a omezeným hospodařením zemědělců v ochranném pásmu vodního zdroje se zpřísněným režimem. 

Pitná voda připravovaná z hlubokých vrtů (zejména pro skupinové vodovody) není pesticidy kontaminována, 

takže obyvatelé se nemusí obávat jejich výskytu. 

Na závěr je důležité zopakovat, že proces technologické úpravy pitné vody značně snižuje nalézané 

koncentrace pesticidů v pitné vodě pro obyvatelstvo. Není důvod šířit podobné poplašné zprávy. 
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Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na 

vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený 

spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě 

a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb 

včetně služeb finančního trhu aj.  

IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice; kontakty: 

+420 261263574, spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz 

 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou 

Sdružením českých spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a 

podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická 

normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), včetně uplatňování technických 

předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.  

IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; 

+420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz  
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