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Seznam zkratek
ACE

Acenaften

ACL

Acenaftylen

ADI

Acceptable Daily Intake – Akceptovatelný denní příjem

ALD

Aldrin

ANT

Antracen

AV

Akademie věd

BaA

Benz[a]antracen

BAF

Bioakumulační faktor

BaP

Benzo[a]pyren

BAT

Nejlepší dostupná technologie (Best Available Technology/Technics/Techniques)

BbF

Benzo[b]fluoranten

BCF

Biokoncentrační faktor

BEP

Nejlepší možná environmentální praxe (Best Environmental Practice)

BkF

Benzo[k]fluoranten

BPE

Benzo[g,h,i]perylen

BREF

Referenční dokumenty nejlepších dostupných technik

BTEX

Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny

CEECs

Central and Eastern European Countries - Země střední a východní Evropy

CEFIC

The European Chemical Industry Council – Svaz Evropského chemického průmyslu

CeHO

Centrum pro hospodaření s odpady

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CHL

Chlordan

CLRTAP

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

COP 1

1. zasedání konference smluvních stran

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

DBA

Dibenzo[a,h]antracene

DE

Efektivita destrukce (destruction efficiency)

Delor 103 - 106

Obchodní označení technické směsi polychlorovaných bifenylů vyráběných v Chemko
Strážske

DIE

Dieldrin

DDT

Σ DDT + DDE + DDT

DDT

p, p´-DDT (4,4’-DDT) = 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan
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DDE

p,p´-DDE = 1,1-dichlor-2,2-bis(4-chlorofenyl)ethylen - produkt dehydrogenchlorinace

DDD

p,p´-DDD = 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophe-nyl)ethane - produkt dechlorace

DL PCB

Dioxin-like polychlorinated biphenyls - Dioxinům podobné polychlorované bifenyly

DRE

Efektivita destrukce a odstranění (destruction efficiency and removal)

EHK OSN/UN ECE

Evropská hospodářská komise OSN

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí

EMEP

Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek
znečišťujících ovzduší v Evropě

END

Endrin

ES/EC

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EVVO

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

FAO

Food and Agriculture Organization – Organizace pro potraviny a zemědělství

FLR

Fluoren

FLU

Fluoranten

GA ČR

Grantová agentura ČR

GAW

Global Atmosphere Watch

GIS

Geografický informační systém

HCB

Hexachlorbenzen

HCH

Σ α + β + γ + δ + ε izomerů hexachlorcycklohexanu

HIA

Hodnocení vlivu na zdraví (Health Impact Assessment)

HPT

Heptachlor

HRGC/HRMS

Kombinace vysokorozlišovací plynové chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní
spektrometrie – označení analytické techniky vhodné pro stanovení PCDDs/Fs

CHR

Chrysen

INP

Indeno[1,2,3-cd]pyren

IPCS

The International Programme on Chemical Safety – Mezinárodní program pro chemickou
bezpečnost

IPPC

Integrovaná prevence a kontrola znečištění

IRPTC

International Register of Potentially Toxic Chemicals – Mezinárodní registr potenciálně
toxických látek

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

I-TEQs

International Toxic Equivalents – Mezinárodní toxický ekvivalent

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry - Mezinárodní unie pro čistou a
aplikovanou chemii

LIN

Lindan, γ−izomer hexachlorcycklohexanu

log KOW

logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol-voda

MD

Ministerstvo dopravy

MIR

Mirex
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MO

Ministerstvo obrany

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MU

Masarykova univerzita v Brně

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NAP

Naftalen

NIP

Národní implementační plán

NPOPsINV ČR

Národní inventura persistentních organických látek České republiky

NO

Nebezpečné odpady

OCCs

Organochlorinated Compounds – organochlorované látky

OCPs

Organochlorinated Pesticides – organochlorované pesticidy

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

PAH

Polyclic Aromatic Hydrocarbons – polycyklické aromatické uhlovodíky

PBDE

Polybromované difenylethery

PCB

Polychlorinated biphenyls – polychlorované bifenyly

PCBz

Polychlorinated benzenes – polychlorované fenoly

PCDD

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins – polychlorované dibenzo-p-dioxiny

PCDF

Polychlorinated dibenzofurans – polychlorované dibenzofurany
D – Di, Tr – Tri, T – Tetra, Pe – Penta, Hx – Hexa, Hp – Hepta, O - Okta

PCDD/F

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany

PCPs

Polychlorinated phenols – polychlorované fenoly

PCTs

Polychlorinated terphenyls – polychlorované terfenyly

PeCP

Pentachlorophenol – pentachlorofenol

PHE

Fenantren

POH

Plán odpadového hospodářství

POO

Průmyslové oleje a odpady

POPs

Persistent Organic Pollutants – persistentní organické polutanty

PTS

Persistent, Toxic Substances – persistentní, toxické látky

PBTs

Persistent, Bioaccumulative, Toxic compounds – persistentní, bioakumulativní, toxické
látky

Project TOCOEN

Výzkumný projekt – Toxic Organic Compounds in the Environment

PYR

Pyren

RECETOX

Výzkumné centrum Masarykovy univerzity v Brně pro chemii životního prostředí a
ekotoxikologii (Research Centre for Environmental Chemistry and EcoTOXicology),
nositel označení EC Centre of Excellence

R–T&A

Konsortium RECETOX – TOCOEN & Associates, Národní implementační agentura pro
přípravu NIP

RVV

Rada pro výzkum a vývoj
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RZŽP

Rada pro zdraví a životní prostředí

SC, SÚ

Stockholm Convention, Stockholmská úmluva

SCCP

Chlorované parafiny s krátkým řetězcem (C10 – C13)

SESEZ

Systém evidence starých ekologických zátěží

SFŽP ČR

Státní fond životního prostředí ČR

SPŽP

Státní politika životního prostředí

SOP ČR

Správa ochrany přírody ČR

SRS

Státní rostlinolékařská správa

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TDI

Tolerable Daily Intake – Tolerovatelný denní příjem

TEFs

Toxic Equivalent Factors – Faktory ekvivalentní toxicity

TOCOEN, s.r.o.

Soukromá, konsultantská firma, Brno

TOX

Toxafen

UNEP

United Nations Environmental Programme – Program OSN pro životní prostředí

UNIDO

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická Praha
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Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice

1. ÚVOD
1.1 Projekt přípravy Národního implementačního plánu (NIP)
Návrh Národního implementačního plánu (NIP) pro implementaci Stockholmské úmluvy o
persistentních organických polutantech (dále jen „Stockholmské úmluvy“) v České republice byl
připraven v rámci projektu „Enabling activities to facilitate early action in the implementation of the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Czech Republic“, číslo projektu
UNIDO Project No.: GF/CEH/01/003.
Zadavatelem projektu byla Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO United Nations
Industrial Development Organisation) zplnomocněná Radou Globálního fondu pro životní prostředí
(COUNCIL OF THE GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY, GEF) funkcí výkonné agentury pro
tento projekt, se sídlem Wagramer Strasse 5, A-1220 Vídeň, Rakousko.
Funkcí Národní implementační agentury (NIA) (Project Focal Point) bylo pověřeno Konsorcium
RECETOX - TOCOEN & Associates, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, ČR zastoupené ve věcech
ekonomických, finančních a organizačních firmou TOCOEN, s.r.o., Kamenice 126/3, 625 00 Brno.
Projekt manager:
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - TOCOEN & Associates
Kamenice 126/3
625 00 Brno
ČR
Tel.: 547 121 401; 602 753 138
Fax: 547 121 431
E-mail: holoubek@recetox.muni.cz; tocoen@tocoen.cz
http://www.recetox.muni.cz ; http://www.tocoen.cz
Předmět projektu:
Základním předmětem daného projektu je pomoc České republice v implementaci Stockholmské
úmluvy a při přípravě a přijetí jejího Národního implementačního plánu pro persistentní organické
polutanty (dále „POPs“) {National Implementation Plan on Persistent Organic Pollutants (POPs)}.
Základní informace:
Česká republika je považována za jednu z průmyslově nejrozvinutějších zemí mezi přistupujícícmi
zeměmi pro vstup do EU. Současně však také za zemi, jejichž průmyslový rozvoj za uplynulých
čtyřicet let vedl k řadě negativních důsledků pokud jde o stav životního prostředí.
Vývoj za období od politických změn však vedl nejen k velice rozsáhlé změně v legislativní oblasti
jako nutnému základu pro nápravu situace, ale také k velice rozsáhlým změnám pokud jde o vstupy
znečišťujících látek do prostředí a také k nákladným a rozsáhlým opatřením vedoucím k odstranění
starých zátěží a kontaminace prostředí.
Problém POPs je i v podmínkách ČR velmi významným a aktuálním. Ve srovnání s řadou dalších
přistupujících zemí, však v ČR existuje řada aktivit, programů a projektů zbývajících se řešením
problematiky persistentních organických látek z nejrůznějších aspektů. Existuje však stále řada lokalit
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vysoce kontaminovaných polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny a
dibenzofurany. ČR má velmi dobrou tradici pokud jde o emisní inventury POPs a jejich stanovení v
různých složkách prostředí včetně člověka. Na druhé straně však chybí širší povědomí o tomto
problému jak ze strany MŽP, tak i dalších resortů, orgánů statní a místní správy, průmyslu i široké
veřejnosti. Tyto látky jsou často předmětem různých spíše spekulativních kampaní založených na ne
vždy seriozní znalosti problému. Zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o těchto
problémech je také jedním z cílů implementačního projektu.
Cíl projektu:
Projekt měl pět základních cílů, pět základních výstupů:
1. Koordinace přípravné a organizační fáze a celého postupu řešení projektu - výstupem této fáze
bude organizace Počátečního workshopu (Inception Workshop - IW);
2. Provedení inventury POPs, ustavení potřebné národní infrastruktury a potřebných kapacit pro její
provedení – výstupem této fáze bude vývoj Úvodní národní POPs inventury (Initial National POPs
Inventory - NPOPsINV);
3. Stanovení priorit a předmětů implementace - výstup organizace Národního workshopu
zaměřeného na validaci národních priorit (National Priority Validation Workshop - NPVW);
4. Formulace Národního implementačního plánu (National Implementation Plan - NIP) a
specifických akčních plánů pro POPs (Specific Action Plans on POPs - SAPsPOPs) včetně jejich
expertního zhodnocení;
5. Schválení Národního implementačního plánu na úrovni zájmových institucí a skupin - organizace
workshopu.
Na realizaci inventury a přípravě NIP se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a
zahraničních expertů.
Zástupci zainteresovaných institucí, ministerstev, vysokých škol, AV ČR a nevládních organizací:
Bednář

Petr

RNDr., Ph.D.

Univ. Palackého Olomouc

bednar@prfnw.upol.cz

Bláha

Karel

Ing., CSc.

MŽP - OER

blaha@env.cz

Budňáková

Michaela

Ing.

MZe ČR

budnakova@mze.cz

Burkhard

Jiří

Doc. Ing. CSc.

VŠCHT Praha

jiri.burkhard@vscht.cz

Cikrt

Milan

Prof. Ing. DrSc.

Státní zdravotní ústav

mcikrt@szu.cz

Čihák

Rostislav

RNDr., CSc.

VÚOS a.s.

rostislav.cihak@vuosaz.cz

Deščík

Milan

RNDr.

Dekonta s.r.o.

dekonta@dekonta.sk

Fibichová

Svatava

Ing.

MPO ČR

fibichova@mpo.cz

Gruber

Jan

Ing.

MDS ČR

gruber@mdcr.cz

Hrabětová

Simona

Ing.

MZe ČR

hrabetova@mze.cz

Chriaštel

Robert

Mgr.

SHMÚ

robert.chriastel@shmu.sk

Chýlková

Jaromíra

Ing., CSc.

Universita Pardubice - úst. OŽP

jaromira.chylkova@upce.cz

Janeček

Vladimír

Ing.

Svaz chem. průmyslu

mail@schp.cz

Kozel

Petr

Ing.,CSc.

Min. obrany, sekce logistiky

kozelp@army.cz

Liptáková

Darina

Mgr., Ph.D.

MDS ČR

liptakova@mdcr.cz

Petrlík

Jindřich

RNDr.

Děti Země

jindrich.petrlik@arnika.org

Poracká

Mária

Ing.

Generál. řed. HZS MV ČR

maria.poracka@firerescure.cz

Qvasnitzová

Klára

Ing.

MŽP ČR

qvasnitzova@env.cz
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Sedláková

Libuše

Ing.

Generál. řed. HZS MV ČR

libuse.sedlakova@grh.izscr.cz

Šrám

Radim

MUDr., DrSc.

ÚEM AV ČR

sram@biomed.cas.cz

Šuta

Miroslav

MUDr.

Greenpeace

miroslav.suta@centrum.cz

Velek

Ondřej

Ing.

Nadace Partnerství

ondrej.velek@ecn.cz

Veselá

Eva

Ing.

MPO ČR

veselae@mpo.cz

Volný

Jaroslav

Ing.

MPO ČR

volny@mpo.cz

Členové týmu pro zpracování inventury (NPOPsINV), verzí 2002 a 2003:
Adamec

Vladimír

Ing., CSc.

CDV Brno

Adamec@cdv.cz

Bartoš

Michal

Ing.

VÚOS a.s.

michal.bartos@vuosas.cz

Černá

Milena

Prof., MUDr. CSc.

SZU Praha

mcerna@szu.cz

Čupr

Pavel

Mgr., PhD.

RECETOX - TOCOEN & ASSOCIATES

cupr@recetox.muni.cz

Demnerová

Kateřina

Prof., Ing., CSc.

VŠCHT Praha

demnerok@vscht.cz

Drápal

Jiří

MVDr.

Státní veterinární správa ČR

j.drapal@svscr.cz

Hajšlová

Jana

Prof., Ing., CSc.

VŠCHT Praha

jana.hajslova@vscht.cz

Holoubek

Ivan

Prof., RNDr., CSc.

RECETOX - TOCOEN & ASSOCIATES

holoubek@recetox.muni.cz

Jech

Libor

RNDr.

AXYS - Varilab spol.s r.o.

libor.jech@axys.cz

Kohoutek

Jiří

Ing.

RECETOX - TOCOEN & ASSOCIATES

kohoutek@recetox.muni.cz

Kužílek

Vladimír

Ing.

VÚ vodohospodářský Praha

vladimir_kuzilek@vuv.cz

Machálek

Pavel

Ing.

ČHMÚ

machalek@chmi.cz

Matoušek

Jiří

Prof., Ing., DrSc.

RECETOX - TOCOEN & ASSOCIATES

matousek@recetox.muni.cz

Matoušek

Milan

RNDr.

Státní rostlinolékařská správa

matousek@srs.cz

Mejstřík

Viktor

Ing., CSc.

VÚOS a.s. - CETA

viktor.mejstrik@vuosas.cz

Novák

Jiří

Ing.

ČHMÚ

novakj@chmi.cz

Ocelka

Tomáš

Ing.

OHS Frýdek - Místek

ocelka@ohsfm.cz

Pekárek

Vladimír

Ing., CSc.

ÚCHP AV ČR

pekarekvl@icpf.cas.cz

Petira

Oldřich

Ing., CSc.

VÚOS a.s. - CETA

oldrich.petira@vuosas.cz

Punčochář

Miroslav

Ing., CSc.

ÚCHP AV ČR

punc@icpf.cas.cz

Reader

Mark

Mgr.

ČHMÚ

rieder@chmi.cz

Ruprich

Jiří

Doc. MVDr. CSc.

SZÚ, CHPŘ

jruprich@chpr.szu.cz

Sáňka

Milan

Ing.

Ekotoxa, s.r.o.

milan.sanka@iol.cz

Sirotková

Dagmar

Ing.

VÚV Praha

dagmar_sirotkova@vuv.cz

Tomaniová

Monika

Ing., PhD.

VŠCHT Praha

monika.tomaniova@vscht.cz

Vácha

Radim

Ing., PhD.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

vacha@vumop.cz

Zbíral

Jiří

RNDr.

ÚKZÚZ

jiri.zbiral@zeus.cz

Zahraniční poradci:
Coleman

Peter

PhD.

AEA Technology pk netcen, UK

peter.coleman@at.co.uk

Dyke

Patrik

PhD.

PD Consulting, UK

patrick@pd-consulting.co.uk

Kočan

Anton

Ing., CSc

ÚPKM Bratislava, Slovakia

kocan@upkm.sk

La Roche

David

Lodolo

Andrea

USA
PhD.

ICS – UNIDO, Italy

andrea.lodolo@ics.trieste.it
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1.2 Stockholmská úmluva
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech ze dne 22. května 2001 zavazuje
smluvní strany k odstranění výroby a použití nebo k omezenému užívání vybraných látek
definovaných Úmluvou. Oproti Protokolu o persistentních organických polutantech sjednanému k
Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu (CLRTAP), která má
působnost v regionu EHK, je Stockholmská úmluva pojata globálně a má své konkrétní cíle i
v rozvojových zemích. Seznamy vybraných látek jsou v přílohách A a B, v příloze C jsou uvedeny
látky uvolňované při technologických procesech a unikající do ovzduší jako škodliviny. Stručný
přehled o rozsahu Stockholmské úmluvy dávají následující tabulky 1-3. Základní informace o látkách,
jenž jsou součástí Národní POPs Inventury ČR (NPOPsINV) a jsou součástí návrhu Národního
implementačního plánu jsou uvedeny v příloze č. 1.
Tabulka 1: Stockholmská úmluva, příloha A: Odstranění – část I
Činnost

Chemikálie
aldrin
č. CAS: 309-00-2

výroba

žádná

použití

místní ektoparasiticid
insekticid

výroba

pokud povolena smluvním stranám uvedeným
v seznamu

použití

místní ektoparasiticid
insekticid
termiticid
termiticid ve stavbách a v hrázích
termiticidy v komunikacích
aditiva v překližkářských lepidlech

výroba

žádná

použití

v zemědělských provozech

výroba

žádná

použití

žádná

výroba

žádná

použití

termiticid
termiticid v konstrukcích domů
termiticid (podzemní)
úprava, zpracování dřeva
při použití v podzemních kabelových kobkách

výroba

pokud povolena smluvním stranám uvedeným
v seznamu

chlordan
č. CAS: 57-74-9

dieldrin
č. CAS: 60-57-1
endrin
č. CAS: 72-20-8

heptachlor
č. CAS: 76-44-8

hexachlorbenzen
č. CAS: 118-74-1

mirex
č. CAS: 2385-85-5

Specifická výjimka

použití

meziprodukt
rozpouštědlo v pesticidu
v dočasně uzavřeném místně omezeném
systému

výroba

pokud povolena smluvním stranám uvedeným
v seznamu

použití

termiticid
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Činnost

Chemikálie
toxaphen
č. CAS : 8001-35-2

Specifická výjimka

výroba

žádná

použití

žádná

výroba

žádná

použití

výrobky používané podle ustanovení části II
této přílohy

Polychlorované bifenyly (PCBs)*

Stockholmská úmluva, příloha A: Odstranění – část II
Polychlorované bifenyly
Každá smluvní strana má za povinnost:
−

přijmout opatření k odstranění použití polychlorovaných bifenylů v zařízeních (např.
v transformátorech, kondenzátorech nebo jiných nádobách obsahujících kapalné zásoby)
k roku 2025 1

−

podporovat opatření ke snížení nebezpečí a rizik při používání polychlorovaných bifenylů

−

učinit co možná nejdříve opatření k šetrnému nakládání s odpadními kapalinami a zařízeními
kontaminovanými polychlorovanými bifenyly s obsahem PCB vyšším než 0,005 %, nejpozději
však v roce 2028

−

každých pět let vypracovat zprávu o pokroku při odstraňování polychlorovaných bifenylů a
poskytnout ji konferenci smluvních stran.

Tabulka 2: Stockholmská úmluva, příloha B: Omezení – část I
Činnost

Chemikálie
DDT
1,1,1-trichloro-2,2bis (4-chlorfenyl) etan
č. CAS: 50-29-3

výroba

Přijatelný účel
nebo specifická výjimka
přijatelný účel:
použití při zvládání biologických přenašečů chorob ve
shodě s částí II této přílohy
specifické výjimky:
meziprodukt při výrobě dikofolu
meziprodukt

užití

přijatelný účel:
zvládání biologických přenašečů chorob
ve shodě s částí II této přílohy
specifické výjimky:
výroba dikofolu
meziprodukt

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ukládá tuto povinnost v §27 do r. 2010 (tj. v souladu se směrnicí EU 96/59/EC ze dne
16. září 1996 o likvidaci polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů).
1
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Stockholmská úmluva, příloha B: Omezení – část II
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan 2
−

ustanovení registru DDT

−

použití DDT pro zvládání biologických přenašečů chorob v souhlasu s doporučeními a
směrnicemi Světové zdravotnické organizace

−

poskytování informace o používání DDT každé tři roky

−

vývoj bezpečných alternativních chemikálií a nechemických výrobků.

Stockholmská úmluva, příloha C: Nezamýšlená výroba
Tato příloha se vztahuje na následující persistentní organické polutanty, které vznikají a jsou
neúmyslně uvolňovány z antropogenních zdrojů:
Tabulka 3: Stockholmská úmluva, příloha C: Nezamýšlená výroba
Chemikálie
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/PCDFs)
Hexachlorbenzen (HCB) (č. CAS: 118-74-1)
Polychlorované bifenyly (PCBs)

Kategorie zdrojů (část II)
Následující kategorie průmyslových zdrojů mají schopnost poměrně značné tvorby a úniku uvedených
chemikálií do životního prostředí:
(a) spalovny odpadů včetně spoluspalování komunálních, nebezpečných nebo zdravotnických
odpadů nebo čistírenských kalů
(b) cementářské pece spalující nebezpečný odpad
(c) výroba celulózy a papíru používající chlór nebo chemikálie uvolňující chlor pro bělení
(d) následující tepelné procesy v metalurgii:
(i) druhotná výroba mědi
(ii) aglomerační zařízení v železářském a ocelářském průmyslu
(iii) druhotná výroba hliníku
(iv) druhotná výroba zinku.
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly se
mohou také samovolně tvořit a uvolňovat u následujících kategorií zdrojů včetně:
(a) otevřeného spalování odpadu včetně hoření skládek
DDT byl vyráběn ve Spolaně Neratovice jako surovina pro výrobu Neratidinu, Nerakainu a Pentalidolu; všechny výroby
byly ukončeny v letech 1978 – 1983.
2
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tepelných procesů v metalurgickém průmyslu nezmíněných v části II
domovních zdrojů spalování
zařízení a průmyslových kotlů na spalování fosilních paliv
zařízení na spalování dřeva a další biomasy
speciálních procesů chemické výroby, při kterých se samovolně vyvíjejí persistentní organické
polutanty, zvláště při výrobě chlorfenolu a chloranilu
(g) krematorií
(h) provozu motorových vozidel, zejména při spalování olovnatého benzínu
(i) destrukce zvířecích zdechlin (likvidace kadáverů)
(j) barvení (chloranilem) a konečná úprava (s alkalickou extrakcí) textilu a kůže
(k) šrotovacích strojů pro zpracování vyřazených vozidel
(l) doutnání měděných kabelů
(m) rafinérií odpadových olejů.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Stav užívání látek spadajících pod mezinárodní smlouvy o persistentních organických polutantech
v České republice uvádí tabulka 4.
Tabulka 4: Přehled stavu užívání POPs v ČR

Látka (látky) / CAS

Aldrin / 309-00-20
DDT a jeho metabolity /
50-29-3

Dieldrin / 60-57-1
Endrin / 72-20-8
Heptachlor / 76-44-8

Hexachlorbenzen / 11874-1

Důvod pro zařazení do inventury
Sezna Seznam
Výroba/použití/vznik ČR
m SC UNECE
POPs
Organochlorové pesticidy
ALD
Ano
Ano
Není vyráběn, není používán,
zakázán v roce 1980
DDTs
Ano
Ano
V Československu došlo
k zákazu používání jako
pesticidu v roce 1974, i poté
byl však DDT v omezené míře
používán ve vybraných
prostředcích, např. pro
likvidaci vši vlasové, výroby
Neratidinu, Nerakainu a
Pentalidolu ukončeny v letech
1978 – 1983.
DLD
Ano
Ano
Nikdy nebyl registrován.
END
Ano
Ano
Není vyráběn a používán,
zakázán od roku 1984.
HPC
Ano
Ano
V České republice není
vyráběn, jeho použití pro
zemědělské účely bylo
zakázáno v roce 1989.
HCB
Ano
Ano
V České republice není HCB
vyráběn, jeho výroba byla ve
Spolaně Neratovice ukončena
v roce 1968. Použití jako
pesticid bylo zakázáno v roce

Zkratka
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1977.
Chlordan
CHL
Ano
Ano
V České republice nebyl
nikdy vyráběn ani používán,
nikdy nebyl registrován.
Lindan/Hexachlorcykloh
LIN
Ne
Ano
V bývalém Československu se
exany
(HCHs)
používal γ-HCH v kombinaci
s DDT (přípravky Lydikol a
Gamadyn), po zákazu DDT
byl dále používán k moření
osiva. V současné době není
jeho použití v zemědělství
povoleno.
Mirex / 2385-5
MIR
Ano
Ano
V České republice nebyl
nikdy vyráběn ani používán,
nikdy nebyl registrován.
Toxaphen
TOX
Ano
Ano
V České republice není
vyráběn a jeho používání bylo
zakázáno v roce 1986.
V letech 1963 – 1987 bylo do
bývalého Československa
dovezeno velké množství
přípravků, které toxaphen
obsahovaly (Melipax).
Vyráběné chemické látky nebo jejich směsi
Polychlorované bifenyly
PCBs
Ano
Ano
V bývalém Československu
byl vyráběn v létech 1959 1984
Hexachlorbenzen
HCB
Ano
Ano
V České republice není HCB
vyráběn, jeho výroba byla ve
Spolaně Neratovice ukončena
v roce 1968.
Nežádoucí vedlejší produkty spalovacích a technologických procesů
Polychlorované dibenzo- PCDDs/
Ano
Ano
p-dioxiny a
Fs
dibenzofurany
Polycyklické aromatické
PAHs
Ne
Ano
uhlovodíky
Hexachlorbenzen
HCB
Ano
Ano
HCB je vedlejším produktem
při výrobě průmyslových
chemikálií jako jsou
tetrachlormetan,
perchlorethylen,
trichlorethylen či
pentachlorbenzen (výroba
např. ve Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
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v Ústí n/L). HCB také vzniká
při elektrolytické výrobě
chlóru spolu
s oktachlorstyrenem.
Polychlorované bifenyly

PCBs

Ano

Ano
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČESKÉ REPUBLICE
2.1 Charakteristika státu
2.1.1 Země a obyvatelstvo
Česká republika je vnitrozemským státem ležícím uprostřed mírného teplotního pásma severní
polokoule ve střední části Evropy. Rozlohou 78 866 km2 je na 21. místě mezi evropskými zeměmi.
Podle počtu 10 206 436 obyvatel se řadí na 12. místo a v hustotě 130 obyvatel na km2 je na 13. místě
v Evropě. ČR má 810,3 km společné hranice s Německem, 761,8 km s Polskem, 446,3 km
s Rakouskem a 251,8 km se Slovenskem.
Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí, rozdělující povodí Severního, Baltického a
Černého moře. Ústředním uzlem tohoto rozvodí je Králický Sněžník (1423 n.m.). Hlavními řekami
v Čechách jsou Labe a Vltava, na Moravě Morava a Dyje, na severní Moravě a ve Slezsku Odra a
Opava.
Z fyzikálně-geografického hlediska, ČR leží na rozhraní dvou horských systémů různého věku,
geologického a geomorfologického vývoje. Západní a střední část ČR je Česká planina kopcovitého
charakteru, vytvářená koncem paleozoika, obklopená hraničními pohořími – Šumavou, Českým lesem,
Krušnými horami, Krkonošemi, Orlickými horami a Jeseníky. Západní Karpaty zasahují do východní
části ČR. Tyto hory – Beskydy - získaly svoji podobu v třetihorách. Oblast mezi oběma horskými
systémy je tvořena údolní zónou.
2.1.2 Politická a ekonomická charakteristika
Česká ekonomika a politický systém prochází po roce 1990 transformací. ČR je parlamentní
demokracií s tržní ekonomikou. V roce 2001 tvořila hodnota hrubého domácího produktu (HDP)
2 157,8 mld CZK v běžných cenách a 1 515,1 mld CZK v kupních cenách. Spotřeba domácností činila
1141,1 mld CZK, společenská spotřeba 413,5 mld CZK a (NIPSH) spotřeba byla 16,0 mld CZK.
Hodnota vývozu zboží a služeb činila 1 539,4 mld CZK, dovozu zboží a služeb 1 598,6 mld CZK.
Hodnota čistého dovozu 59,2 mld CZK. Průměrný počet zaměstnaných osob byl roven 4 750 200,
průměrný počet nezaměstnaných činil 421 000. Střední počet pensistů byl 2 196 800, studujících
796 700 a dětí do 15 let 1 644 600.
2.1.3 Ekonomický sektor
Průměrný počet podniků s 20 a více zaměstnanci byl 8 134, s počtem do 19 zaměstnanců činil
147 258. Průměrný registrovaný počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci byl
1 209 000, v podnicích do 19 zaměstnanců 319 000.
V roce 2001 bylo 4,2 % osob zaměstnáno v zemědělství a lesnictví, 0,0 % v rybářství, zpracování ryb
a službách spojených s rybářstvím, 1,2 % pracovalo v těžbě surovin, 29,2 ve výrobních odvětvích, 1,5
% v zásobování elektřinou, plynem a vodou, 7,8 % ve stavebnictví, 15,3 % ve velkoobchodním a
maloobchodním sektoru, opravárenství motorových vozidel a drobného domácího zboží, 3,7 %
pracovalo v ubytovacích službách a pohostinství, 7,3 % v dopravě, skladových službách a spojích, 1,7
% bylo zaměstnáno v bankovní sféře, 9,1 % v realitních kancelářích, půjčovnách a obchodních
aktivitách, 4,0 % osob bylo činných ve státní správě, obraně a bezpečnosti, 6,2 % osob pracovalo ve
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školství, 5,6 % ve zdravotnických a sociálních zařízeních a 3,2 % pracovalo v ostatních službách
komunálního, sociálního a osobního charakteru.
HDP v základních cenách zahrnujících (FISIM) tvořil 1 985,2 mld CZK, z čehož zemědělství,
lesnictví a rybářství se podílelo hodnotou 82,6 mld CZK, průmysl 652,1 mld CZK, stavebnictví 141,9
mld CZK, obchod, opravárenství, hotely a restaurace 337,4 mld CZK, doprava a spoje 162,9 mld
CZK, bankovnictví 71,5 CZK, obchodní služby 239,9 mld CZK a ostatní služby 296,9 mld CZK.
2.1.4 Environmentální přehled
Česká republika leží na rozvodí tří moří – Severního, Baltického a Černého – které rozdělují její území
na tři povodí: Labe, Odry a Moravy. Na území ČR je 24 393 vodních nádrží a rybníků s celkovým
objemem 4 160 mln m3.
Průměrný roční odtok všemi vodotečemi činí 15 mld m3 s podstatnými variacemi od 8 do 19 mld m3
v závislosti na povětrnostních podmínkách. Hydrografická síť vodotečí zahrnuje 76 000 km
přirozených (nebo modifikovaných) říčních koryt, z nichž 15 421,3 km je významných pro
vodohospodářské účely.
Povětrnostní podmínky ČR jsou vyvolány vzájemným pronikáním a míšením oceánských a
kontinentálních faktorů a jsou charakteristické převládajícími západními větry a intenzivní cyklonální
aktivitou, způsobující častou výměnu vzdušných mas a relativně vysoké srážky. Oceánský vliv lze
pociťovat hlavně v Čechách zatímco kontinentální vlivy dominují na Moravě a ve Slezsku. Počasí je
silně ovlivněno nadmořskou výškou a reliéfem krajiny. Z celkové plochy země leží 67 % v nadmořské
výšce pod 500 m a 32 % mezi 500 a 1000 m n.m. Pouze 1 % leží ve výškách nad 1000 m. Průměrná
nadmořská výška ČR činí 430 m.
Flora a fauna vyskytující se v České republice odráží vzájemný průnik směrů, jimiž se flora a fauna
rozšiřovala do Evropy. Lesy jsou převážně jehličnaté a pokrývají 33 % celkového území ČR. Půdní
pokryv je velmi různorodý jak ve velikosti půdních granulí, tak v rozsahu jednotlivých půdních typů.
Převládajícím typem je hnědá půda – kambisol.
V ČR je celková výměra půdy (podle přehledu o vývoji půdního fondu) 7 886 000 hektarů.
Zemědělská půda zabírá 4 284 000 ha a pokrývá více než 54% rozlohy našeho území. Procento
zornění zemědělské půdy kleslo ze cca 75% na počátku devadesátých let na současných cca 72%.
Nezanedbatelnou rozlohu, 2 634 000 ha, zabírají na našem území půdy lesní.
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2.2. Institucionální, politický a legislativní rámec
2.2.1 Státní politika, politika udržitelného rozvoje a všeobecný legislativní rámec
Mezi cíle aktualizované Státní politiky životního prostředí (SPŽP) schválené vládou České republiky
usnesením č. 235/2004 ze dne 17. 4. 2004 patří snižování zátěže prostředí a populace organickými
polutanty. SPŽP uznává, že společný a koordinovaný mezinárodní přístup je jediná efektivní cesta
k řešení globálních environmentálních problémů, ke kterým se zátěž POPs bezesporu řadí. ČR přijímá
svůj podíl odpovědnosti za stav životního prostředí na planetě Zemi a hlásí se ke svým mezinárodním
závazkům s problematikou POPs souvisejícím. Činí tak v souladu se závěry Světového summitu o
udržitelném rozvoji, který se uskutečnil v září 2002 v jihoafrickém Johannesburgu a potvrdil
vzájemnou provázanost hospodářských, sociálních a environmentálních politik.
Česká republika je smluvní stranou nejen Úmluvy, ale i řady dalších mnohostranných
environmentálních smluv majících vazbu k této problematice: Basilejské úmluvy o kontrole pohybu
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a
Protokolu o POPs (dále jen „Protokol“) k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší
přesahujícím hranice států. Ratifikací Úmluvy potvrdila ČR svůj zájem podílet se na mezinárodně
koordinovaném úsilí o ochranu životního prostředí a lidského zdraví před účinky POPs.
2.2.2

Úloha a odpovědnost ministerstev, úřadů a ostatních vládních institucí zapojených do
řízení problému POPs a alokace zdrojů

Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, ustavil dnem 1.1.1990 Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) jako ústřední orgán státní správy a nejvyšší orgán státní inspekce ve všech otázkách
životního prostředí. Ve smyslu tohoto zákona je MŽP ústřední institucí státní správy mj. pro ochranu
přírodních vod, vodních zdrojů a kvalitu povrchových a spodních vod, ochranu ovzduší, odpadové
hospodářství, hodnocení vlivů činností na životní prostředí a jejich důsledky včetně přeshraničních
vlivů a pro státní politiku životního prostředí. MŽP je rovněž ústředním administrativním orgánem a
nositelem nejvyššího státního dozoru v dalších oblastech, mj. v nakládání s chemickými látkami a
přípravky a v prevenci závažných havárií.
MŽP je odpovědno za zabezpečení jednotného environmentálního informačního systému na území ČR
včetně širokého územního monitorování. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro koordinaci
mezinárodní spolupráce v otázkách životního prostředí. Těmto úkolům odpovídá vnitřní organizace
MŽP.
K výkonu státní inspekce ochrany ovzduší a vod, nakládání s odpady a ochranu lesů a krajiny byla
zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,
zřízena Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jako orgán státní správy s ústředím v Praze, která je
podřízena Ministerstvu životního prostředí. Regionální inspektoráty ČIŽP pro výkon státního dozoru v
regionech byly ustaveny v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci
Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě.
Inspektoráty provádějí kontrolní činnosti v rozsahu specifikovaném zákony ČR nad dodržováním
legislativy a rozhodnutími správních orgánů v environmentálních záležitostech, zjišťují nedostatky a
poškození životního prostředí, příčiny a odpovědné osoby za výskyt uvedených škod. Navrhují
opatření k nápravě a dozírají na odstranění zjištěných nedostatků. Inspekce navrhuje pokuty, které
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budou uloženy za poškození životního prostředí, činí rozhodnutí o výši poplatků za ukládání odpadu
na skládkách, za znečištění ovzduší velkými a středními zdroji a zabývá se stížnostmi jednotlivců a
organizací. O výši poplatků za znečišťování ovzduší rozhodují krajské úřady, obecní úřady
s rozšířenou působností nebo obecní úřady. ČIŽP je oprávněna nařídit zastavení výroby nebo jiných
škodlivých činností, ohrožujících životní prostředí na dobu do odstranění nedostatků a jejich příčin.
Státní správa v sektoru ochrany životního prostředí se uskutečňuje delegací pravomoci na obecní a
krajské úřady.
Správy státních parků (Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park a chráněná
krajinná oblast Šumava, Národní park České Švýcarsko) a Správy ochrany přírody vykonávají na
svém území státní správu lesního hospodářství, chovu a lovu ryb, hájemství a zemědělského půdního
fondu, která jinak přísluší obecním úřadům.
Odborné aspekty práce MŽP ve výkonu státní správy jsou podporovány a zajišťovány příspěvkovými
organizacemi, které se v tomto sektoru zabývají výzkumem, vývojem, informační a monitorovací
činností.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je aktivní na poli meteorologie, klimatologie, hydrologie
a ochrany ovzduší. Zakládá a provozuje monitorovací stanice a jejich síť, zpracovává výsledky
měření, sestavuje a dodává předpovědi meteorologické situace a provozuje státní meteorologickou
službu.
Česká informační agentura životního prostředí (dále jen „CENIA“) vypracovává a poskytuje
dokumenty pro výkon státní správy, buduje Jednotný informační systém o životním prostředí a
poskytuje environmentální informace. CENIA je správcem Integrovaného registru znečišťování (dále
jen „IRZ“) a plní funkci centrální ohlašovny. Součástí CENIA je Agentura integrované prevence (dále
jen „AIP“). Cílem AIP je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence podle
zákona č. 76/2002 Sb., o IPPC.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV T.G.M.) uskutečňuje komplexní studium
vody jako složky životního prostředí a je odbornou základnou vodního hospodářství v rámci sektoru.
Součástí pracoviště je i sekce CeHO (Centrum pro hospodaření s odpady), které vytváří odborné
zázemí pro odbor odpadů Ministerstva životního prostředí.
Posláním České geologické služby (ČGS) (původně Českého geologického ústavu) je výkon státní
geologické služby v ČR. ČGS sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a
předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem
zájemcům regionální geologické informace. Vyvíjí metody geologického výzkumu a s tím spojenou
laboratorní činnost. Český geologický průzkum – Geofond je informační a studijní centrum státní
geologické služby.
Správa chráněných krajinných oblastí ČR (SCHKO ČR) spravuje chráněné krajinné oblasti na území
ČR, zajišťuje výkon státní správy ve smyslu zákona a spravuje jednotlivé chráněné krajinné oblasti,
řídí odbornou činnost jednotlivých správ a zajišťuje odbornou, metodickou, dokumentační a
informační činnosti pro správu chráněných krajinných oblastí.
Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR byla ustavena k uchování údajů ústředního fondu ochrany
přírody a krajiny o zvláště chráněných oblastech, k vydávání stanovisek a expertních zpráv pro orgány
státní správy a jiné právnické a fyzické osoby, k uskutečňování inventarizace průzkumů a plánů péče o
chráněná území a odborný vědecký výzkum a expertizní činnost v ochraně životního prostředí,
k shromažďování dokumentace a koordinaci programů tvorby krajiny a plnění opatření na ochranu
přírody, krajiny a přírodního dědictví.
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Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) je garantem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví v platném znění. Průběžně hodnotí zdravotní rizika a efektivnost navržených opatření NIP
z hlediska ochrany zdraví. Na těchto úkolech se podílejí krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy.
V dané oblasti působí i Národní referenční laboratoře včetně Národní referenční laboratoře pro
analýzu POPs. Zabezpečuje rovněž úkoly v oblasti ochrany zdraví stanovené zákonem č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Státní zdravotní ústav (SZÚ) prostřednictvím Ústředí Systému monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k ŽP zabezpečuje objektivní informace o populační expozici a zdravotní
zátěži, jakož i zdravotních rizicích ze životního prostředí, u vybraných POPs v jednotlivých
subsystémech. Výsledky monitoringu slouží k hodnocení vlivu na zdraví - Health Impact Assessment
(HIA). Nedílnou součástí komplexních monitorovacích studií je hodnocení zdravotních rizik. V rámci
základního i aplikovaného výzkumu ve spolupráci s odbornými subjekty doma i v zahraničí bude
realizovat epidemiologické studie vybraných populačních skupin.
Ministerstvo zemědělství (MZe) je ve vztahu k POPs ústředním orgánem státní správy v oblasti
zemědělství a potravinářství. V resortu zemědělství se monitoring a snižování POPs týká především
oblasti nakládání s pesticidy, kterou v rámci resortu zajišťuje Státní rostlinolékařská správa (SRS).
Výskyt polutantů v půdě a hnojivech v rámci resortu zemědělství sleduje Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). SRS je zaměřena hlavně na legislativu, mezinárodní vztahy,
ochranu území státu před škodlivými organismy významně nebezpečnými pro rostliny
v mezinárodním obchodu jakož i na domácí bázi a diagnostiku těchto organismů, registraci přípravků
na ochranu rostlin a postregistrační kontrolu uvádění na trh a používání těchto přípravků (v souladu se
směrnicí 91/414/EHS), včetně aplikačních technologií, jejich registraci a řízení plnění
rostlinolékařských regulativů, monitorování škůdců a etiologických agens na území České republiky,
dále na budování informačních systémů a sběru dat v rostlinolékařském oboru a jiné činnosti.
2.2.3 Mezinárodní závazky a povinnosti
Od 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie.
Přípravy České republiky na přístup k Evropské unii představují dnes prioritu ČR v mezinárodních
vztazích včetně environmentálního sektoru. Od března 1999, kdy bylo na Ministerstvu životního
prostředí zřízen Odbor evropské integrace, agenda spojená s tímto procesem byla rozdělena na: 1.
Screening přípravy a jednání (oddělení pro vyjednávání s EU), 2. Ostatní činnosti ve sféře informací,
projektů a dvoustranné spolupráce (oddělení pro evropskou spolupráci). V roce 2002 se stala Česká
republika členem Evropské agentury pro životní prostředí – EEA (proces byl nastartován v březnu
2000). Návrh na účast České republiky v činnosti EEA byl schválen Parlamentem ČR 24. října 2001,
ratifikační proces byl ukončen 23. listopadu 2001 a Česká republika se stala členem EEA od 1. ledna
2002.
Česká republika je členem Evropské hospodářské komise OSN (UN ECE). Od roku 1999 je Česká
republika zastoupena v Byru Výboru pro politiku životního prostředí. Česká republika je smluvní
stranou většiny environmentálních smluv sjednaných v rámci EHK OSN: Úmluvy ECE o dálkovém
znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) (Zástupce České republiky byl zvolen do
řídícího výboru EMEP), Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
(Espoo úmluva), Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer,
Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujícím hranice států. ČR je rovněž signatářem
Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v
záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva); ratifikační proces této úmluvy v ČR probíhá.
Česká republika se účastní v činnosti tří pracovních skupin ustavených v rámci této úmluvy.
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Česká republika je od roku 1995 členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). Ministerstvo životního prostředí je aktivně zastoupeno ve Výboru pro environmentální
politiku (EPOC), jemuž v létech 2001 - 2003 zástupkyně ČR předsedala. MŽP bylo zapojeno např.
v přípravě konečného textu Environmentální strategie OECD, Směrnic pro environmentálně trvale
udržitelnou dopravu a klíčové environmentální indikátory, jež byly přijaty ministry životního prostředí
v průběhu ministerské schůze EPOC v květnu 2001.
V rámci Dodatku I Expertní skupiny pomoci zemím z přechodovou ekonomikou byl přijat návrh
České republiky na malou případovou studii, zabývající se trhem s emisemi na národní a mezinárodní
úrovni. Ministerstvo životního prostředí spolupracovalo s jinými sektory na prvé fázi programu OECD
Trvale udržitelného rozvoje, v němž bylo pověřeno vedením národní pracovní skupiny. Jeho úlohou
byla koordinace vstupů České republiky na národní úrovni pro hlavní programový výstup – tzv.
Politickou zprávu, definující politická doporučení jako směrnice pro členské země jak dosáhnout
trvale udržitelný rozvoj. Tato zpráva byla přijata Radou ministrů OECD v květnu 2001. Dosažení
trvale udržitelného rozvoje bylo stanoveno jako zásadní priorita OECD a byly definovány nové cíle
trvale udržitelného rozvoje. Činnost národní pracovní skupiny začala opět v souvislosti s druhou fází
Programu.
Česká republika jako členský stát OSN je účastníkem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
Zároveň je smluvní stranou mnoha mnohostranných environmentálních smluv sjednaných v rámci
UNEP: např. Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy, Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu , Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice
států a jejich zneškodňování , Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním
obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin a
Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech.
Stejně tak je ČR smluvní stranou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN FCCC) a Kjótského
protokolu k této úmluvě.
Stejně tak je ČR smluvní stranou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN FCCC) a Kjótského
protokolu k této úmluvě.

2.2.4

Existující legislativa a regulativy o POPs vztahující se k různým fázím řízení životního
cyklu, kontaminovaným místům, odpadům, vypouštění odpadních vod a bodovým
zdrojům emisí do ovzduší

Legislativu ČR vztahující se k POPs lze rozdělit podle zaměření na legislativu zaměřenou na ovzduší,
vodu, půdu, odpady a potraviny.
Legislativa zaměřená na ovzduší:
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy:
Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících
látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.,ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se stanoví
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
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Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro
spalování odpadu
Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
a podmínky jejich uplatňování.
Vyhláška č. 357/2002, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzduší
Legislativa zaměřená na půdu:
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu
Legislativa odpadového hospodářství:
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
•

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.
Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve
znění vyhlášky 504/2004 Sb.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky
č. 41/2005 Sb., a pozdějších předpisů
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými
terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlor-difenylmethanem,
monomethyldibromdifenylmethanem a veškerými směsmi, obsahujícími kteroukoliv z těchto
látek v koncentraci vyšší než 50 mg.kg-1 (o nakládání s PCB)
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Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly
Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů
z této evidence
Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných
zálohovaných obalů
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a
likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.
Legislativa zaměřená na potraviny:
• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustná množství reziduí
jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinářských surovinách, ve znění vyhlášky č.
68/2005 Sb.
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a
pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.
Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících látek a toxikologicky
významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování
potravin potravními doplňky (ruší vyhlášky č. 53/2002 Sb., 233/2002 Sb. a 306/2004 Sb.)
Legislativa zaměřená na vody:
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcí předpisy
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech
Vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
Průřezová legislativa:
• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení,
rozsah a způsob jejího vyplnění
Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací
o nejlepších dostupných technikách
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
•
Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č.
93/2004 Sb.
•
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, ve znění ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli
2.2.5 Klíčové přístupy a postupy pro nakládání s chemikáliemi a pesticidy ve vztahu k POPs
Klíčové přístupy a postupy pro nakládání s chemickými látkami a pesticidy ve vztahu k POPs jsou
klasifikace, hodnocení, balení a kontrola chemických látek a pesticidů a zvláštní oblast prevence
závažných havárií.
Legislativa o nakládání s chemickými látkami:
• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii. K zákonu byly vydány následující prováděcí předpisy:
Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných
vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační
schopnosti.
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č.
279/2005 Sb.
Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence.
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění
na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví
základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a
vlastností nebezpečných pro životní prostředí.
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Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných
chemických látek pro životní prostředí.
Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu
nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Legislativa zaměřená na pesticidy:
• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. května 2004.
K zákonu byly vydány prováděcí předpisy, týkající se přípravků na ochranu rostlin:
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
• Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o
hnojivech, ve znění ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování
půdních vlastností lesních pozemků, ve znění ve znění pozdějších předpisů
Legislativa o prevenci závažných havárií:
• Zákon č. 353/199 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990
Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím
souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního
programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol,
postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
Vyhláška MŽP č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné
havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie, ve znění vyhlášky č.
367/2004 Sb.
Vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.
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2.2.6 Legislativní problémy spojené s přípravou NIP
Paralelně s přípravou NIP probíhala příprava nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004/EC
o POPs, které mění a doplňuje směrnici č. 79/117/EEC (zveřejněno v Official Journal EU 30. 4. 2004).
Nařízení vytvořilo podmínky k tomu, aby Stockholmská úmluva mohla být schválena jménem
Evropského společenství (listina o schválení Úmluvy jménem ES byla uložena u depozitáře 16. 11.
2004). Stejně tak umožnilo nařízení ES ratifikovat Protokol o POPs k CLRTAP (listina o schválení
Protokolu jménem ES byla uložena u depozitáře 30. 4. 2004).
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2.3 Hodnocení problematiky POPs v ČR
2.3.1 Hodnocení pro chemické látky podle Přílohy A Část I (POPs pesticidy):
historická, současná a plánovaná produkce, použití, import a export. Existující
politický a legislativní rámec.
2.3.1.1 Výroba
Dva největší producenti pesticidů v bývalém Československu byly Spolana Neratovice a Chemické
závody Juraje Dimitrova (CHZJD). Historie tuzemské výroby persistentních organochlorových
pesticidů byla zahájena v roce 1950 po ukončení výzkumu syntézy DDT VÚ agrochemické
technologie v Bratislavě. O rok později byly vytvořeny předpoklady pro velkovýrobu technického
HCH; od roku 1959 (podle některých zdrojů od 1956) se používal v zemědělství pouze čistý lindan (>
99 % γ-isomeru HCH) a jeho použití bylo omezeno na ošetřování osiva (len, řepka ozimná).
Technický HCH se však i nadále používal v lesnictví. Na počátku 60. let byly prokázány první případy
resistence vůči DDT (mandelinka bramborová, Leptinotarsa decemlineata), později také u jiných
druhů hmyzu, např. (rape blossom beetle, Meligethes aeneus). Po těchto zjištěních výroba DDT
poklesla a jeho používání bylo nahrazováno nejprve kelevanem (také chlorovaná látka), později pak
chlorfenvinphosem a karbamáty. Nespotřebované zásoby byly v 50. a 60. létech shromažďovány v
jednotlivých JZD a v Zemědělských zásobovacích a nákupních závodech (ZZNZ) – ne pouze DDT,
ale i další pesticidy. Postupně bylo nutné začít regulovat odstranění těchto nespotřebovaných a
nepoužitelných zásob OCPs.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 a v Národní POPs Inventuře (NPOPsINV) (kapitola 2).
2.3.1.2 Registrace
Koncem 60. let a zvláště v 70. létech bylo použití OCPs postupně omezováno a zakazováno a tyto
látky byly postupně nahrazovány jinými typy pesticidně účinných chemických látek. Kroky, které
k tomu vedly, byly:
•
•
•

Zastavení velkoplošného používání těchto látek vůči škodlivým organismům a náhrada
postupy jako bylo ošetřování osiva nebo aplikací během setby
Náhrada DDT organofosfáty, karbamáty, pyretroidy a regulátory růstu
Regulace a zákaz používání polycyklických chlorovaných insekticidů jako byly aldrin,
dieldrin a heptachlor; použití endrinu bylo omezeno na likvidaci polních myší (field-mouse
Microtus arvalis) a spojeno se souhlasem pro každý speciální případ použití a omezení
velkoplošného použití fungicidů na bázi HCB (hexachlorbenzen) a PCNB
(pentachlornitrobenzen) používaných proti snětí obilné.

Tabulka 5 sumarizuje
Československu.

výrobu

prostředků

na

ochranu

rostlin registrovaných

v bývalém
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Tabulka 5: Historické profily pro chlorované pesticidy registrované v bývalém Československu
Aktivní látka:
Přípravek (obsah
aktivní látky)

Formulace /
Výrobce

Registrován od - do

Poznámka

Aldrin
Aldrin (nehodnoceno)

P/

1962 - 1963
DDT

Aerosol DDT (10 %)

K / Spolana

1958 – 1973

Aerosol DL (2.5 %)

K / Spolana

1960 – 1973

lindan 1 %

EC (?) / Spolana

nehodnoceno, nejméně do
1975

lindan 7 %
v lesnictví

P / CHZJD

1955 – 1958

technický HCH 2.5 %

Dibovin (10 %)

P / nehodnoceno

nehodnoceno

dezinfekce obydlí, dobytka, stájí

Duaryl (69 %)

SC / nehodnoceno

nehodnoceno

pravděpodobně pouze vývoj, nebyl
používán

Dykol (50 %)

DP / Spolana

1959 – 1973

Dynocid (5 %)

P / CHZJD

1951 – 1973

Dynol (20 %)

DKV /Spolana

1955 – 1969

P / CHZJD

1957 – 1973

V rozpouštědlech
nemísitelných s vodou /
nehodnoceno

nehodnoceno, používán
nejméně do 1962

p-dichlorbenzen
používán ve stájích, textilních
skladech, dílnách

Ipsotox (2.5 %)

S / Spolana

nehodnoceno, používán
nejméně do 1972

HCH techn. 8 %
v lesnictví

Ipsotox Special (2.5 %)

S / Spolana

nový 1972

lindan 1 %
pouze v lesnictví

Meryl N (2 %)

nehodnoceno / Spolana

nový 1972

pentachlorfenol 3 %;
pouze pro impregnaci dřevěných
povrchů

Lidykol (46 %)

DP / Spolana

1959 – 1973

Neraditin (10%)

P / Spolana

nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1969

humánní hygiena

emulze / Spolana

nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1964

humánní hygiena

Nerafum (40 %)

FK / Spolana

nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1964

humánní hygiena

Nerakain (30 %)

EC / Spolana

nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1964

Pararyl (nehodnoceno)

nehodnoceno

Pilusan (10 % DDT)

nehodnoceno

Antrix (15 %)
Cyklodyn (3.75 %)

Gamadyn (3 %)
Holus (nehodnoceno)

Nera-emulze (30 %)

Pentalidol (2 %)

Solomitol (podobný

S / Spolana

ve vodě rozpustná

lindan 0.5 %

lindan 4 %

pravděpodobně pouze vývoj, nebyl
používán
nehodnoceno

v obilných silech; mísen s obilím (!!!)

nehodnoceno; řadu let před pentachlorophenol 5 %, lindan 0.1 %;
rokem 1972, pokračovalo pouze pro impregnaci dřevěnných
nejméně do roku 1975
povrchů barevnými nátěry
nehodnoceno, používán

podobně jako Pentalidol
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Pentalidolu)

kapalina /
nehodnoceno

nejméně do roku 1962

Tridynol (20 %)

nehodnoceno

nehodnoceno

V oleji; v prázdných obilných silech

Dieldrin
Alvit % (90 %)

MP

1960 – 1968

Dieldrex B (75 %)

MP

1962 – 1968

Povlakový přípravek (9
%)

MP

1965 - 1968

TMTD 10 %

Endrin
Endrin 20 (20 %)

EC

1960 - 1983
HCH technický

Cyklo-HCH (10 %, min. 1 P / Spolana, také CHZJD
% gamma)

1952 – 1970

Cyklo nebo “Cyklo
Powder” (10 %)

P / CHZJD

Nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1972

pouze v lesnictví

Forst-Nexen (18 %, 75 %
gamma)

EC / FRG

Nehodnoceno, používán
nejméně do roku 1975

pouze v lesnictví

Ipsotox (8 %)

viz DDT

viz DDT

viz DDT

Cyklodyn (2.5 %)

viz DDT

viz DDT

viz DDT

Heptachlor
Agronex Hepta T 30
(29 %)

MP / Celamerck / (FRG)

1970 – 1985

TMTD 30 %

Chlordan
Nikdy nebyl registrován
Hexachlorbenzen
Agronal H (10 %)
Hexachlorobenzen (25%)

HCB (90 %)

MP

1961 – 1977

Hg 4.5 %

P

do 1977

půdní desinfekce
(v posledních létech velmi omezené
použití)

DP

1959 – 1977

vnitřní neautorizované hodnocení, ne
potvrzeno

Methoxychlor
Metoxychlor (10 %)

P / Spolana

1965 - 1972

Metoxychlor (25 %)

EC / nehodnoceno

1965 - 1972

Metoxychlor Aerosol (15
%)

K / nehodnoceno

1965 - 1972

vyroben v poměrně malém množství
pro malý zájem

Mirex
Nikdy nebyl registrován
Toxafen
Toxafen (10 %)

P / nehodnoceno

1958 - 1960

Melipax (10 %)

P / VEB Fahlberg-List
(GDR)

1961 – 1962

EC / VEB Fahlberg-List
(GDR)

1961 - 1983

Melipax 60 EC (60 %)
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Vysvětlivky:
DP rozptýlitelný prášek
DKV kapalný rozptýlitelný koncentrát pro ředění vodou
EC emulgovatelný koncentrát
Kkapalný koncentrát pro aplikace bez ředění
MP rozptýlitelný prášek pro ošetřování osiva
Ppudr
S-

roztok

VT tabletky fumigantu
Šedé položky = používán v komunální hygieně nebo pro desinfekci dobytka

Pokud jde o produkovaná množství, pouze malá část dat je dostupná. Odhad tuzemské produkce pro
DDTa technický HCH je uveden v tabulce 6.
Tabulka 6: Odhad tuzemské produkce prostředků na ochranu rostlin
Aktivní látka

Produkt

Roky výroby

Množství [t]

Odpovídající vstup aktivní látky [t]

DDT
Cyklodyn

1955-1958

2 325

58 125

Dynocid

1951-1974(!)

51 765

2 588.25
(neregistrován po 1973)

Gamadyn

1957-1976(!)

65 437

2 963.11
(neregistrován po 1973)

HCH technický
HCH techn.

1954-1977

57 979

Snad průměrná produkce (pro izolaci
lindanu a přípravků s technickým HCH)

Cyklo-Powder

1952-1970

25 310

3,543.4
Včetně údajů o HCH tech. ???

Informace týkající se technického HCH zahrnují také data o produkci lindanu. Celkem bylo vyrobeno
3 330 t lindanu, tj. kolem 5 % produkce technického HCH, i když na počátku výroby to bylo méně než
2 % (v roce 1958 bylo vyrobeno 460 t technického HCH a 7 t lindanu), zatímco ke konci výroby byla
produkce lindanu kolem 10 % (1976 - 2 390 t / 223 t γ-izomeru). To znamená, že použití technického
HCH v různých přípravcích bylo poměrně značné, zvláště v počátečním období výroby a poté klesalo.
Také údaje o trichlorbenzenu (vedlejší produkt po izolačním procesu lindanu) jsou dostupné a
umožňují hrubý odhad jaké množství technického HCH bylo použito. Obrázek 1 ukazuje graf vývoje
produkce technického HCH ve srovnání s lindanem a trichlorbenzenem; graf ukazuje, jak byl
technický HCH nadále využíván, přes to, že byla zahájena výroba lindanu. Obrázek 2 ukazuje vývoj
použití vybraných POPs pesticidů v bývalém Československu.
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Obrázek 1: Srovnání výroby technického HCH, lindanu a trichlorbenzenu
Výroba (t) Srovnání výroby technického HCH, lindanu
a trichlorbenzenu
6000
HCH techn.
trichlorbenzen
lindan
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Obrázek 2: Vývoj použití vybraných POPs pesticidů v bývalém Československu
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NPOPsINV uvádí celostátní přehled prodeje organochlorových pesticidů.
2.3.1.3 Import, export
Pokud jde o export persistentních organochlorových pesticidů nebyla získaná žádná využitelná data.
Z dostupných informací je zřejmé, že potřeba ochrany rostlin vyžadovala import určitých látek, ale
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pokud jde o export, zřejmě především v počátečním období výroby, byl velmi nízký pokud vůbec
nějaký byl. Výjimkou bylo období po zavedení poloprovozní výroby DDT a HCH byly tyto pesticidy
v době korejské války vyvezeny do KLDR. A k exportu organochlorových pesticidů, zřejmě na rozdíl
od jiných typů pesticidů, nedocházelo ani později.
Hodnocení dovážených pesticidů ukazuje, že v 70. létech nebyl dovážen žádný přípravek na bázi
organochlorových pesticidů. Ke změně nedošlo ani koncem 70. let, kdy začala být dovážena řada
aktivních látek pro přípravu různých pesticidních přípravků, ale žádná z nich nebyla na bázi OCPs.
Je tedy možné konstatovat, že nejvýznamnějším dovozem týkajícím se některé z POPs, byl dovoz
toxafenu a na jeho bázi připraveného přípravku Melipax z bývalé NDR.
2.3.1.4 Použití
Pokud hovoříme o rozsahu použití persistentních organochlorových pesticidů, je nutné vědět jaké bylo
jejich použití a jaké byly aplikované dávky.
S výjimkou hexachlorbenzenu, jenž byl používán jako fungicid proti plísním, byly ostatní používány
jako insekticidy (endrin byl také používán jako zoocid proti polním myším). Některé z těchto látek
byly také používány v lesnictví, pro ochranu dřeva a dřevěných materiálů a také v komunální hygieně.
Značná množství byla použita bývalou sovětskou armádou, z čehož určité množství zůstalo na území
bývalého Československa. Tabulka 7 shrnuje pouze hlavní použití produktů založených na bázi OCPs.
Pokud jde o data týkajících se množství použitých v komunální hygieně, jsou jen hrubým odhadem, u
kterého lze těžko posoudit, jak jsou přesná a jak mohou být využity pro celkovou inventuru.
Tabulka 7: Použití výrobků na ochranu rostlin
Přípravky na bázi aktivní látky

Použití v zemědělství

Ostatní použití

aldrin

Proti v půdě žijícím druhům
against soil-dwelling pestsx)

DDT

Brambory, cukrová řepa, řepa, zelenina, Lesnictví, humánní hygiena, desinfekce
obiloviny, luštěniny, mák
obydlí, stájí, obilných sil, impregnace
dřevěných povrchů

dieldrin

Ošetřování osiva

-

endrin

Myš polní

-

HCH technický

Desinfekce půd ; od roku 1956 pouze
lindane (99 % γ)xx)

hexachlorbenzen

Desinfekce půd, později pouze
ošetřování osiva

-

methoxychlor

jako DDT; výroba byla dříve přerušena;
omezené použití

-

toxafen

řepka, vojtěška, červený jetel

-

x)

-

Od roku 1956 pouze v lesnictví

registrován; velmi omezené nebo žádné použití, není nutné hodnotit

xx)

jako γ-HCH je degradován rychleji a proto někdy není považován za POP

Pokud jde o rychlost aplikace, závisí samozřejmě na jejím způsobu. Příklady jsou uvedeny v příloze
č. 1.
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Tabulka 8 shrnuje údaje o ploše na kterou byly insekticidy používané pro ochranu rostlin aplikovány a
to pro 3 odpovídající roky uprostřed období, kdy persistentní OCPs byly registrovány, ve srovnání
s rokem 1973.
Tabulka 8: Zemědělská plocha, na kterou byly insekticidy použity
Rok
Plocha [ha]

1965

1966

1967

1973

361 643

392 602

393 766

464 000

Je tedy možné říci, že insekticidy byly používány ročně na plochu 400 000 ha zemědělských půd.
Pokud bylo aplikováno pouze 0,98 kg.ha-1 aktivních látek, tak jako se používá u současných pesticidů
3
můžeme očekávat, že bylo aplikováno kolem 400 t aktivních látek ročně, což ovšem nebyly všechno
jen persistentní typy pesticidních látek.
2.3.1.5 Skladové zásoby, nespotřebované zásoby, kontaminované lokality
Odstranění nespotřebovaných zásob pesticidů probíhala v 60. a 70. létech převážně spalováním nebo
skladováním za často nevhodných podmínek se strategií odkládání problému do budoucna, až se najde
vhodný způsob odstranění. Protože tyto nespotřebované zásoby byly často skladovány bez dodržení
jakýchkoliv bezpečnostních opatření, představovaly významný zdroj nebezpečí kontaminace prostředí.
Teprve po roce 1989 se začalo s odpovídajícím odstraněním těchto starých zásob pomocí vhodných
technologií. První část byla spálena v Ingolstadtu (FRG). Podle záznamů se jednalo o 1 900 tun
pesticidů nebo odpadů s pesticidy, z čehož byla 50 až 60 % POP’s pesticidů (ve většině případů DDT
a HCH).
K přípravě odstranění neupotřebitelných pesticidů byl v roce 1992 pořízen pro účely jejich evidence
na SOR Praha počítačový program „Přípravky“. Jeho databáze obsahovala přibližně 1 700 vět. Jedna
věta obsahovala informace o oblasti (bývalý kraj), okresu, přípravku, podniku, formě přípravku,
množství, chemické látce a stavu obalu. Informace byly získány pracovníky okresních a oblastních
SOR – jednalo se o informace z resortu zemědělství.
SOR evidovala celkem 584 100 kg (l) neupotřebitelných pesticidních zbytků. V tomto množství byly
zahrnuty zásoby přiznané pracovníkům okresních a oblastních SOR zemědělskými subjekty v roce
1991. Skutečné množství však bylo pravděpodobně vyšší, neboť v databázi nebyly zahrnuty všechny
zemědělské organizace a soukromí zemědělci vlastnící tyto zásoby.
Přes veškeré snahy a úsilí o snižování množství neupotřebitelných zásob v roce 1992 (spalování
v Anglii), došlo k faktickému odstranění vybraných skupin neupotřebitelných pesticidů až ve druhém
pololetí roku 1993. Tato odstranění byla umožněna příznivou dotační politikou MŽP ČR k vývozu
nebezpečných odpadů. Jednalo se především o pesticidní zbytky na bázi DDT a HCH, které byly
převzaty od zemědělských subjektů firmou AGRIO v Měšicích. Část pesticidních zbytků ve formulaci
typu popraš byla prostřednictvím firmy EKO-AQUA-QUELLE vyvezena ke spálení ve spalovně GSB
Ebenhausen v Bavorsku (na náklady MZe ČR). Další neupotřebitelné zbytky byly odstraňovány ve
spalovnách a na skládkách toxických odpadů v rámci ČR. Vybírány byly ty chemické látky, na které
se vztahovaly dotace ze strany MZe ČR. Přehled neupotřebitelných zbytků pesticidů odstraňovaných
v roce 1993 je uveden v tabulce 9.

3

Rousek J. Cechova J.: Pesticide Consumption and the Extent of Plant Protection Product’s Treatment in the Czech Republic
in 2001. State Phytosanitary Administration, Dept. of Information, Praha 2001
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Tabulka 9: Přehled neupotřebitelných pesticidů odstraněných v roce 1993

Přípravek
Cyclo
Cyklodyn
Despirol
DDT
Dynocid
Dykol
Gamacid
Gamadyn
Gesarol
HCH

Množství [kg,
l]
125
71
192
2 104
24 918
286
1 451
33 008
300
560

Přípravek
Hermal
Hexanal
Lidenal
Lidykol
Lindan
Melipax
Neraditin
Milbol
Různé
Celkem

Množství [kg,
l]
5 300
404
3 697
837
61
12 681
33
18 699
733
105 479

2.3.1.6 Chlorované persistentní pesticidy v odpadech
Výroba, dovoz a používání OCPs bylo v České republice zakázáno počínaje rokem 1974. Lze
předpokládat, že kromě kontaminace složek životního prostředí by chlorované persistentní pesticidy,
vyjmenované Stockholmskou úmluvou (2001) jako persistentní organické polutanty (POPs) mohly být
přítomny v existujících odpadech. Proto byl jako relevantní dokument, který by měl postihnout minulé
i dosavadní způsoby nakládání s odpady a perspektivu této činnosti vzat do úvahy Návrh národního
plánu nakládání s nebezpečnými odpady v České republice [1], zejména jeho kapitola 10.11, týkající
se agrochemikálií a pesticidů.
Již v úvodu je však nutno poznamenat, že tento dokument, reflektující současnou praxi v ČR i EU,
nepostihuje specifické informace o pesticidech, zahrnutých do skupiny 12 vyjmenovaných POPs podle
objemu Stockholmské úmluvy.
Návrh národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady [1] uvádí v kapitole 10.11 Agrochemikálie
a pesticidy členění ve smyslu katalogových čísel platných ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., na:
•
•
•

02 01 05 Agrochemický odpad (včetně znečištěných obalů),
06 13 01 Anorganický pesticid, biocid a činidlo k impregnaci dřeva
20 01 19 Pesticidy.

S těmito druhy odpadů ještě souvisí odpad o katalogovém čísle 07 04 01, tj. odpady z výroby,
zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadu uvedeného shora pod číslem
02 01 05) – promývací voda.
Z pohledu implementace Stockholmské úmluvy a již prvé fáze, tj. inventury, je tento stav poněkud
nepřehledný, zejména pokud jde o minulost a případnou konkrétní identifikaci pesticidů v odpadech
obecně a pesticidů, zahrnutých mezi POP zvláště.
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Pod pojem „agrochemický odpad“ se totiž zahrnují obecně znečištěné obaly od prostředků na ochranu
rostlin a zlepšování půdního fondu, obaly od mořeného osiva, prací vody s obsahem znečištěných
látek aj.
Ostatní druhy odpadů jsou tvořeny především pesticidy. Návrh národního plánu [1] výslovně uvádí:
„v minulosti se jednalo např. o chlorované uhlovodíky typu DDT, HCH atd.. Tyto látky jsou
v současné době na seznamu látek, jejichž použití a dovoz je v ČR zakázán“. Nejsou však uvedena
žádná fakta o případném výskytu těchto látek v odpadech.
Uvádí se dále mj., že užití některých pesticidních látek zasahuje i do oblasti mimo ochranu rostlin, a
to do oblasti osobní a komunální hygieny, deratizace, dezinfekce, stavebnictví a některé
průmyslové obory. Pro tento širší rozsah přípravků, užívaných k regulaci škodlivých organismů se
používá termín biocid. Část tohoto odpadu patří do „drobného nebezpečného odpadu“, produkovaného
domácnostmi a malými živnostmi, který je sbírán separovaně jako součást tuhého komunálního
odpadu (TKO).
Reprezentativní dokument, shrnující v rámci ČR současné údaje i perspektivu o pesticidech
v nebezpečných agrochemických odpadech [1] je (v souladu s nyní platnou legislativní normou, tj.
zákonem č. 185/2001 Sb., stanovujícím druhy nebezpečných odpadů a příslušná katalogová čísla)
pojat v zcela obecné poloze, pokud jde o pojem „pesticidy“. Nerozlišuje kupodivu ani základní druhy
(insekticidy aj.), tím méně jednotlivé insekticidy nebo jejich celou skupinu, spadající pod objem
Stockholmské úmluvy. Navíc lze předpokládat, že používání alternativního neekvivalentního pojmu
biocidy a jistý překryv mezi pojetím jednotlivých druhů agrochemických odpadů, jak jsou ze zákona
vymezeny katalogovými čísly a nepochybně i (pouze jednoletá) praxe ve výkaznictví podle zákona
vede k pochybnostem o validitě vykázaných údajů za rok 1999.
Dokument [1] však uvádí jeden významný fakt: „Je třeba objasnit druh a nebezpečnost skladovaných
odpadů. Před několika lety proběhla inventarizace odpadních pesticidů. Ze skladů zemědělských
podniků a zemědělských správ byly odstraněny staré zásoby pesticidů, které již nebylo možno
aplikovat. Ty byly zneškodněny spalováním. Vzhledem k výše uvedenému množství skladovaných
odpadů je třeba zjistit, zda se v zemědělských podnicích tyto druhy odpadů vyskytují a jak jsou
zabezpečeny proti úniku do prostředí“. K této povšechné informaci nejsou uvedeny žádné další
dokumenty.
Pravděpodobně nelze upravit členění katalogu agrochemických nebezpečných odpadů, ač by bylo
nepochybně žádoucí další podrobnější členění pesticidů podle účelu. Z pohledu implementace
Stockholmské úmluvy se navrhuje ověřit cestou MZe, zodpovídající za rostlinolékařskou péči, a to na
základě věrohodné dokumentace, zda, kdy a jak byly veškeré zjištěné zásoby persistentních
chlorovaných pesticidů (POP ve smyslu Stockholmské úmluvy) skladované u ZNZ a zemědělských
závodů nevratně odstraňovány.
[1] DHV CR, MEURS, Český ekologický ústav: Návrh národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady. Praha 2002

2.3.1.7 Závěry
V současné době není snadné zpětně provádět inventuru organochlorových POPs pesticidů. Řada
potřebných údajů o jejich výrobě, použití, distribuci, skladování je nedostupných nebo obtížně
dostupných, zpětná rekonstrukce vede v některých případech pouze k odhadům. Přesto se podařilo
získat základní přehled o výrobě, distribuci a aplikacích OCPs.
Problémem zůstávají staré, nespotřebované zásoby, jenž se místně mohou vyskytovat a jenž nebyly
důsledně odstraněny v minulých letech. Je to mimo jiné také důsledek příslušné legislativy existující
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v 50. a 60. létech, jenž nedefinovala dostatečně přesná pravidla pro manipulaci, skladování a
odstranění nespotřebovaných zásob těchto látek a přípravků.
Relativně dobrá situace je v případě zemědělských aplikací, kde díky existenci dřívější centrální
evidence je zpětná rekonstrukce situace i když s určitými problémy, přesto však možná. Horší je
situace pokud jde o dostupnost informací o aplikacích v komunální hygieně nebo lesnictví.
Organochlorované pesticidy se v současné době v ČR nevyrábí, neexistuje jejich import a export.
Převážná část zásob byla odstraněna v první polovině 90. let.
Vzhledem k jejich dlouhodobé produkci a aplikaci je dosud možné detekovat všechny POPs pesticidy
v abiotických a biotických složkách prostředí, včetně člověka.
Jsou také důkazy o dosud existujících nelegálních uloženích (skládky, sklady..), o čemž svědčí jednak
nálezy, jednak například zvýšené hladiny na území ČR po povodních.
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2.3.2 Hodnocení pro chemické látky dle Přílohy A, Část II Chemické látky (PCBs)
2.3.2.1 Úvod
Pod název polychlorované bifenyly (PCBs) řadíme velkou skupinu látek odvozených od bifenylu
(difenylu). PCBs představují skupinu 209 izomerů se sumárním vzorcem C12H10-nCln , kde počet atomů
chloru je jedna až deset, přičemž je statisticky nepravděpodobný vznik kompletní směsi během
chlorace bifenylu. V souladu s tím nebyla ve všech známých technických směsích potvrzena
přítomnost asi 20 kongenerů.
2.3.2.2 Výroba PCBs
PCB se nikdy nevyráběly jako samostatné kongenery, základní technická směs vždy obsahovala
množství dalších chlorovaných bifenylů a příměsi takových látek jako jsou polychlorované dibenzo-pdioxiny a dibenzofurany a polychlorované naftaleny. Sériová výroba byla založena na chloraci
bifenylu a následné separaci a čištění požadovaných frakcí. Polychlorované bifenyly se vyrábějí
katalytickou chlorací bifenylu při 150 °C v kontinuálním nebo vsádkovém zařízení za katalýzy
železnými hoblinami nebo chloridem železitým. Při výrobě vzniká směs chlorovaných sloučenin,
proto se produkt dále čistí rafinací. Chlorace neprobíhá do všech poloh stejně ochotně, z celkového
množství 209 kongenerů jich ve významnějším množství vzniká asi 120.
PCBs byly poprvé syntetizovány v roce 1881 a komerčně se začaly vyrábět v roce 1929. Dosavadní
světová produkce PCBs se odhaduje na 1,5 milionu tun. Předpokládá se, že z tohoto množství již 31 %
uniklo do prostředí, 65 % se dosud využívá v uzavřených systémech a pouze 4 % byla likvidována ve
spalovnách. Tato skupina látek se používala jako plastifikátory, dielektrika, hydraulické kapaliny,
média na výměnu tepla, látky zabraňující hoření, součásti tiskařských tuží, barev, pesticidů.

2.3.2.3 Použití PCBs
Použití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené
považujeme ty, ze kterých úniky PCBs nelze zachytit a jejichž používání ve svém konečném důsledku
vede ke kontaminaci prostředí. Ve většině zemí byla v letech 1970-73 přijata opatření na omezení
případně zrušení těchto způsobů aplikace PCBs. Mezi otevřené systémy můžeme zařadit také použití
plastifikátorů na bázi PCBs, bezuhlíkový kopírovací papír, lubrikanty, tuže, impregnační materiály,
barvy, lepidla, vosky, aditiva do cementů a omítek, materiály na mazání odlévacích forem, materiály
pro odlučovače prachu, těsnící kapaliny, inhibitory hoření, imerzní oleje a pesticidy.
Použití PCBs v uzavřených systémech představují chladící kapaliny v transformátorech, dielektrické
kapaliny v malých a velkých kondenzátorech, ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické
kapaliny v důlních zařízeních a vakuových pumpách, teplonosná média. V současné době je známa
řada úniků z těchto uzavřených systémů do prostředí, především vlivem netěsností. Problém také
představují malé kondenzátory, které nejsou recyklovatelné a stávají se tak velice nebezpečným
odpadem.
V současné době představují nezanedbatelné sekundární zdroje znečištění prostředí spalovací procesy
a především znovuvytěkávání PCBs ze sedimentů velkých vodních systémů, kam se před léty dostaly
atmosférickou depozicí nebo přímými úniky do vod.
Detailní přehled použití uvádí Příloha č. 3.
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2.3.2.4 Výroba a použití PCBs v bývalém Československu
V letech 1959-1984 byly PCBs vyráběny na východním Slovensku v Chemku Strážske. Celková
výroba dosáhla hodnoty více než 21 000 tun, z čehož asi polovina byla exportována především do
východní Evropy. Podrobné členění výroby, která tak jako v ostatních výrobních jednotkách
produkovala vždy směsi polychlorovaných bifenylů zde pod komerčním označením Delor, Hydelor a
Deloterm, je uvedeno v tabulce P3-1 v příloze č. 3. Dále jsou v této příloze prezentována množství
PCBs uvedené výrobcem Chemko Strážske jako výrobky vyrobené v létech 1959 až 1984, obchodní
názvy tohoto výrobce (tabulka P3-2) a přehled použití jednotlivých výrobků z Chemka Strážske
(tabulka P3-3).
Celkově se prodalo 21 482 tun výrobků na bázi PCBs vyrobených v Chemku, z nichž se 9 869 t (46
%) exportovalo (zejména do bývalé NDR). Zbytek, t.j. 11 613 t byly využity v bývalém
Československu. Největšími odběrateli technických směsí na bázi PCBs v bývalém Československu
byli podniky Barvy a laky Praha (Delor 106/80 X), ZEZ Žamberk (Delor 103) a ČKD Praha (Delor
103, Hydelor). Delotherm odebíraly zejména různé stavební organizace.
Výrobky firmy CHEMKO š.p., Strážske od roku 1959 do roku 1984, kdy byla výroba Delorů
ukončena, využívalo více než 200 československých organizací, jež se svými výrobními závody a
pracovišti tvoří již nyní nedešifrovatelnou uživatelskou databázi. V současné době totiž neexistuje
žádná dokumentace, pomocí níž by bylo možno centrálně zjistit množství odebraná jednotlivými
organizacemi a způsob jejich použití.
Tuto myšlenkovou databázi uživatelů lze pouze kombinovat s centrálními statistikami, které byly
pořizovány naposledy v letech 1988/89. Výsledky tohoto statistického šetření jsou uvedeny
v NPOPsINV 2003.
I když výroba PCBs byla v průmyslových zemích zahájena již v roce 1929 a v Československu v 50tých letech, byly polychlorované bifenyly uznány jako významný environmentální kontaminant až na
sklonku šedesátých let a to až po popisu několika vážných havárií. Prakticky v téže době naopak v
bývalém Československu došlo k nárůstu výroby. Oficiálně byla výroba PCBs ukončena ke 30. 4.
1983, vzhledem ke zpracovávání zásob je však toto datum pouze orientační. Dalším příkladem mohou
být transformátory s polychlorovanými bifenyly. Používání PCBs v transformátorech bylo zakázáno
již v roce 1977, zákaz se však nevztahoval na zařízení, která již byla uvedena do provozu.
Studie o výrobě a rozšíření PCBs v životním prostředí se značně rozšířily v 70-tých letech. Tehdy byly
také odhaleny nebezpečné vlastnosti polychlorovaných bifenylů. V 80-tých letech byla odhadnuta
celková světová produkce na cca milion tun. Z toho tedy tvoří výroba v CHEMKO Strážske jen asi
2%. Výroba byla v ČSSR oficiálně ukončena v dubnu 1984. K inventarizaci zdrojů PCBs v průmyslu,
která byla provedena k 31.3.1986 přiznávaly československé podniky 10 335 tun PCBs. Poslední
inventarizace zdrojů byla potom provedena ještě na území bývalé ČSFR v roce 1989.
Politika ochrany životního prostředí v zemích OECD se vydala cestou přísného omezení zdrojů emisí
PCBs již v druhé polovině 70-tých let. V roce 1983 pokleslo v těchto zemích použití PCBs o 20
procent oproti roku 1973. V roce 1985 byla poslední zemí západní Evropy, která ještě produkovala
PCBs, Francie. Na druhé straně, právě v těchto letech východní Evropa zaznamenává rozvoj produkce
PCBs.
Současné emise PCBs jsou dány jejich předchozím použitím v průmyslových aplikacích a jsou rovněž
obrazem stavu a úspěšnosti odstranění PCBs na skládkách či jinými vhodnějšími způsoby podle
legislativy jednotlivých zemí. Z toho je zřejmé, že provedení dokonalé inventarizace zdrojů má
prvořadý význam neboť ve vztahu k životnosti (poločasu rozpadu) PCBs jsou jejich dlouhodobé emise
stále v prostředí významné.
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Provedení inventarizace předpokládá popsání významných i méně významných zdrojů se zvláštním
zřetelem na otevřené a uzavřené systémy.
Uzavřené systémy mohou přecházet do otevřených systémů pouze díky mimořádným okolnostem
nebo haváriím. Například hydraulické kapaliny mohou pronikat do jiných složek životního prostředí a
kontaminovat například podzemní vody, pokud jsou užity v důlním nebo vysoce propustném prostředí,
nebo unikat z důlního prostředí ventilací přímo do ovzduší. Podobných cest průniku do životního
prostředí můžeme teoreticky popsat mnohem více. Výsledkem je potom kumulace PCBs v jiné složce
životního prostředí, která vytváří příhodné podmínky pro tuto kumulaci (významná je např. tuková
tkáň savců), což je prvotní příčina jejich rizikovosti pro člověka.
Za jeden z důležitých zdrojů emisí PCBs do ovzduší je pokládáno jejich odpařování z aplikovaných
barev.
Dalšími zdroji uvolnění do ovzduší jsou i emise z plastikářského průmyslu (změkčovadla), případně
otevřeného spalování. Někteří autoři předpokládají jako velmi důležité zdroje spalovny odpadů,
skládky, úniky z transformátorů a kondenzátorů, různé průmyslové provozy a jejich odpadové
produkty. Velmi důležitým zdrojem kontaminace životního prostředí je i skládkování malých
elektronických zařízení, obsahujících plněné kondenzátory, jejichž skládkové zabezpečení není
ekologicky únosné a vždy hrozí nekontrolovatelné vylití jejich obsahu s podílem PCBs.
Hlavní možné zdroje kontaminace ovzduší polychlorovanými bifenyly představují následující děje:
-

-

odpary PCBs ze starších otevřených systémů (aplikované barvy, nátěry, ochrana dřeva,
změkčovadla, teplonosné kapaliny atd.),
odpary z provozovaných, likvidovaných či skládkovaných transformátorů, kondenzátorů,
hydraulických systémů a zařízení obsahujících vysoké objemy PCBs (v ČSFR to bylo v roce
1990 okolo 10 500 tun),
odpar PCBs ze skládek a odpadní plyny ze spaloven komunálního odpadu,
odpar PCBs z venkovního prostředí (z otevřených ploch), jako je například při použití
odpadových olejů kontaminovaných PCBs v dopravě,
odpary ze skládkovaných odpadů, které byly uskladněny jako suché deponie průmyslových
odpadů,
možné odpary PCBs z uzavřených systémů (jako nejméně pravděpodobné zdroje
kontaminace).

2.3.2.5 Polychlorované bifenyly (PCBs) v odpadech
Po zastavení jejich výroby a dovozu a zákazu používání v r. 1984 se s nimi můžeme setkat kromě
nezlikvidovaných zásob v odpadech různého druhu [1].
V Československu mohlo být užito ca 10 – 11 kt Deloru 103. Jestliže budeme předpokládat, že v ČR
zůstalo po rozdělení ČSFR 2/3 všech zařízení a zásob Deloru 103, znamená to, že celkové množství,
užité jako náplň elektrotechnických, vyhřívacích a hydraulických zařízení může být 7 – 8,5 kt čistých
PCBs včetně dovozů.
Toto množství bylo zředěno jednak v primárních kapalinách (PCBs byly míseny s chlorbenzeny,
chlorparafiny aj.). Kromě primárního odpadu (kapaliny, vyřazená zařízení) vzniklo velké množství
sekundárních odpadů únikem kapalin obsahujících PCBs do okolního prostředí (zemina, stavby,
nezajištěné skládky pevného odpadu aj.) PCBs byly vědomě i nevědomě míseny s odpadními oleji a
vraceny při odběru olejů. Při předpokládaném úniku 5 % a ředícím poměru 1:1 000 (tedy průměrné
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koncentraci PCBs v sekundárních odpadech 100 ppm) by podle velmi hrubého odhadu mohlo
vzniknout ca 0,5 milionu t olejů, stavebních odpadů, zeminy aj., kontaminované PCBs. Část zařízení
byla prodána do zahraničí nebo vyvezena s cílem zneškodnění.
Je evidentní, že ani známé informace o celkovém množství „čistého“ PCBs, pravděpodobně použitého
na území ČR nelze použít pro odhad počtu zařízení, kontaminovaných PCBs, kde z charakteru jejich
funkce docházelo k manipulaci s provozní kapalinou v rámci běžné pravidelné údržby. Protože
„zařízení obsahující PCBs“ je ve smyslu Směrnice Rady 96/59/EC každé zařízení, které „obsahuje
PCBs“ (tj. i směsi nad 50 ppm PCBs), pak se důsledným uplatněním této směrnice se takovým
zařízením stává i zařízení s minerálním olejem, kontaminovaným PCBs (nad 50 ppm). Možnost
takové kontaminace je velmi reálná a je nasnadě, že jejich majitelé a provozovatelé většinou stav
olejové náplně z pohledu možné kontaminace PCBs vůbec neznají. Proto přesnější plánování bude
možné na základě připravované inventury ve smyslu implementace zákona o odpadech.
PCBs/PCTs lze nalézt kromě vyřazených „uzavřených“ zařízení s náplní PCBs/PCTs v různých
druzích odpadů, které jsou uvedenými látkami kontaminovány. Jedná se o široké spektrum odpadů, a
to, kovový šrot, papír, plasty, zeminu a stavební odpad (beton, zdivo, dřevo, nátěry aj.). Způsob jejich
zneškodnění je závislý na druhu a složení odpadového materiálu a obsahu PCBs/PCTs. Zásadně jsou
takové odpady klasifikovány jako nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých
nebezpečných vlastností představují mimořádné riziko pro životní prostředí a podléhají zpřísněnému
režimu. Nakládání s kapalinami obsahujícími PCBs a zařízeními obsahujícími PCBs náleží do
působnosti zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (ve znění
pozdějších předpisů). V přehledu však není uvedena cela řada odpadů potenciálně kontaminovaných
POPs jako jsou popílky ze spalovacích zařízení a dalších technologických provozů (metalurgie,
papírenský průmysl apod.), ani odpadní kaly a absorpční komponenty.
V letech 1995-1997 byl v ČR ohlášen vznik 24,3 tisíc t těchto odpadů ( po jednotlivých létech: 1995 –
5,7 tisíc t, 1996 – 15,1 tisíc t, 1997 – 3,5 tisíc t). Nejvíce byly zastoupeny vyřazené přístroje a
provozní prostředky s obsahem PCBs (celkem 14,7 tisíc t, tj. 60 %). Od roku 1998 platí nový katalog
odpadů. Podle něj byl ohlášen vznik 11,4 tisíc t odpadů s PCBs, z čehož 96,5 % byla elektrotechnická
zařízení, tj. transformátory a kondenzátory, obsahující PCBs. Je nutno upřesnit, že tato zařízení
obsahují 10 – 30 % w/w PCBs (zbytek tvoří především kovy, dále plasty, papír apod.).
Základní zásadou nakládání s odpady obsahujícími PCBs/PCTs je prevence vzniku sekundárních
odpadů, které vznikají kontaminací inertních olejů, zemin a stavebních materiálů aj. technickými
kapalinami s obsahem PCBs. Pokud jde o užívání uzavřených elektrických zařízení (transformátorů,
kondenzátorů), která obsahují PCBs, je zásadně upraveno platnými technickými normami. Jedná se o
EN 50 195 (uzavřená elektrická zřízení obsahující PCB a dále o EN 50 225 (uzavřená elektrická
zařízení obsahující oleje s možnou kontaminací PCB). Tyto normativní předpisy, které mají charakter
euronorem odpovídají principu nejlepší dostupné technologie (BAT – Best available technique) pro
uvedená zařízení.
V ČR náleží odpady s obsahem PCBs/PCTs ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. mezi
vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení (ve smyslu § 26 uvedeného zákona). Povinnosti
při nakládání s PCBs, odpady s obsahem PCBs a zařízeními, která obsahují PCBs, jsou uvedeny v § 27
citovaného zákona. Nutno dále uvést, že kromě zákona o odpadech se nakládání s těmito látkami řídí
dále vyhláškou MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly.
Tato vyhláška mj. specifikuje:
•
•
•

způsob označování zařízení obsahujících PCBs a podléhajících evidenci
způsob označování dekontaminovaných zařízení
evidenci zařízení a látek s obsahem PCBs a způsob jejich ohlašování
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Podle návrhu národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady byly mezi vybrané odpady
s obsahem PCBs zařazeny dva základní druhy odpadů, a to hydraulický olej s obsahem PCBs a dále
izolační a teplonosné kapaliny s obsahem PCBs.
Údaje o odpadech byly koncem 90. let zatíženy značnou chybou, vzhledem k různé úrovni pořádku a
evidence jak u původců, tak u orgánů státní správy a samosprávy. Navíc nelze vyloučit (je spíše
pravděpodobné), že část této komodity byla zlikvidována neadekvátním způsobem, takže je mimo
evidenci. To vyplývá z porovnání nesmírně asymetrických údajů z jednotlivých krajů, kdy kolísání
mnohonásobně překračuje směrodatnou odchylku podle běžných statistických principů, jak ukázaly
odborné semináře věnované jednotlivým fázím vypracování návrhu národního plánu nebezpečných
odpadů. Předpokládáme, že po další fázi, tj. zpracování návrhů krajských plánů dojde k dalšímu
zpřesnění, které umožní reálnější sumarizaci údajů na celorepublikové úrovni. Tato poznámka je
ovšem obecně relevantní i pro předcházející i další komoditu.
Upřesnění předpokládané produkce odpadů s obsahem PCBs/PCTs pro další období bylo cílem
inventury provádění v roce 2002.
Je zřejmé, že produkce (evidovaných) odpadů bude mít v následujících létech vzrůstající tendenci díky
nutnosti inventarizace a povinnosti zneškodnění do roku 2010, přičemž půjde v zásadě o krátkodobý
růst. Přesné údaje budou známy na základě provedené inventarizace zařízení s obsahem PCBs, která
proběhne na základě Zákona č. 185/2001 Sb. Nelze však očekávat, že např. množství evidovaných
hydraulických kapalin by mělo přesáhnout 5 % z celkového množství. Je zřejmě účelné (vzhledem
k možnostem záměny při inventurách) aby hydraulické kapaliny byly bilancovány spolu s izolačními a
teplonosnými kapalinami.
Jak je naznačeno shora/jak je výše uvedeno, při plánované komplexní inventarizaci zařízení s obsahem
PCBs budou nepochybně zjištěna další zařízení, která překračují legislativně stanovený limit (50 ppm)
a jejich držitelé budou nuceni řešit jejich odstavení z provozu a zneškodnění. Tak se dostanou další
zařízení do kategorie odpadů s PCBs. Kromě toho je možno předpokládat, že při řádné inventarizaci
budou objevena zařízení s PCBs mimo provoz, popřípadě různé zásobníky s kontaminovanou
kapalinou.
Protože podle Směrnice Rady 96/59/EC musí být zařízení obsahující PCBs vyřazena z provozu, dá se
předpokládat, že zejména ke konci období (v prvé dekádě 21 století) může množství odpadních
kapalin s vysokou koncentrací PCB (10 000 ppm), určených k likvidaci dosáhnout až několika desítek
kt, přičemž se bude jednat především o elektrotechnická zařízení.
Za klíčové problémy současného stavu odpadů s PCBs/PCTs jsou považovány mj. nepřesnosti
v evidenci (resp. dosud neúplná evidence), neinformovanost držitelů, nezajištěný separovaný sběr,
možnost záměny s jinými olejovitými kapalinami, nevhodné skladovací prostory, chybějící zařízení na
zpracování elektrotechnických zařízení, která nelze dekontaminovat zejména incineračními procesy
bez předešlé demontáže a separace kovových částí.
Literatura
[1] DHV CR, MEURS, Český ekologický ústav: Návrh národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady, Praha 2002.
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2.3.2.6 Inventarizace PCBs realizovaná v roce 2002-2005
Česká republika jako kandidát členství v EU je povinna, v souladu s implementačním plánem
Směrnice Rady 96/59/ES ke zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů
(PCBs/ PCTs), přijmout opatření ke zneškodnění PCBs a provést celkovou dekontaminaci nebo
zneškodnění zařízení obsahujících PCBs do roku 2010. Prvním krokem pro splnění tohoto ustanovení
musí Česká republika provést podrobnou inventarizaci všech zařízení s obsahem PCBs větším než 5
litrů.
Inventarizace PCBs bude základem pro stanovení další strategie definitivního odstranění PCBs.
Zajištěním evidence zařízení s obsahem PCBs v České republice dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých zákonů, byl pověřen v souladu s implementačním plánem směrnice
Rady 96/59/EEC, o zneškodnění polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCBs/
PCTs), Ministerstvem životního prostředí ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka –
CeHO v Praze.
Legislativní rámec problematiky PCBs vycházel:
•
•

•
•

Směrnice Rady 96/59/EC o odstraňování PCBs a PCTs
Vyhláška MŽP ČR č. 391/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP ČR č. 302/1998 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup
prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam
vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se
souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a
podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, její
příloha č. 9 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška MŽP v dohodě s MZ ČR č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými
bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, monometyldibromdifenylmethanem a veškerými směsmi
obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg.kg-1 (o nakládání s
PCBs).

Pokus o evidenci zařízení s kapalnou náplní, jež obsahuje či může obsahovat PCBs, byl učiněn
novelizací vyhlášky č. 302/1998 Sb. – prováděcímu předpisu k zákonu č. 157/1998 o chemických
látkách a přípravcích. Ustanovení § 9a vyhlášky č. 391/2000 Sb. MŽP ČR zavedlo evidenci PCBs
obsažených v zařízení a také definici PCBs. Formou evidence byl Evidenční list.
Účelem evidence podle výše uvedených předpisů bylo zahájení inventarizace zařízení s možným
obsahem PCBs podle Směrnice Rady 59/96/ES (?! – 96/59/ES). Jejím zajištěním se překlenulo období
do platnosti nového zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, které požadavky
na inventarizaci zařízení s obsahem PCBs uvedené směrnice transponují důsledněji.
Ke dni 31. 12. 2001 bylo v rámci evidence PCBs podle vyhlášky č. 391/2000 Sb. na 5 575 kusech
evidenčních listů evidováno celkem 16 136 zařízení, z toho 1 660 transformátorů, 11 228
kondenzátorů a 2 611 zařízení označených jako ostatní. Celkový obsah provozních kapalin s obsahem
PCBs z těchto evidovaných zařízení – stejně jako další údaje - nebylo možné přesně zjistit. Důvodem
byla skutečnost, že subjekty, které formulář uvedený v příloze č. 9 b) k vyhlášce č. 302/1998 Sb.
vyplňovaly, nepovažovaly všechny zde uvedené položky jako povinné, ale pouze orientační a uváděly
pouze ty údaje, které jim byly známy.
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Byl připraven odborný návrh textu vyhlášky a předán legislativnímu odboru MŽP. Jednalo se zejména
o zpracování problematiky odběru vzorků, analytického stanovení PCBs (výběr rozhodčích
analytických metod, definování obsahu PCBs v provozních kapalinách, zajištění kvality analytických
výsledků pro potřeby evidence a další) a návrhu evidenčního listu. Po projednání a úpravách
v odborném a legislativním odboru MŽP a v legislativní radě vlády ČR byla vyhláška schválena a
vydána dne 17. října 2001 s účinností od 1. 1. 2002. Je potřeba konstatovat, že po uvedených úpravách
ze strany poslanecké sněmovny a parlamentu došlo ve výsledném znění vyhlášky k některým změnám
ve srovnání s předloženým odborným návrhem textu vyhlášky.
2.3.2.7 Celkový přehled zpracovaných údajů
Celkový aktuální přehled zpracovaných výsledků uvádí následující tabulka 10 (k 26/07/2005). Detailní
přehled po jednotlivých krajích je uveden v Příloze č. 3:
Celkem
Zařízení obsahuje PCB: Ano
Kód druhu
zařízení

Počet
kusů

Hmotnost
náplně [kg]

Výkonový transformátor

10

125

Tlumivka

11

4

Reaktor

12

Transformátor elektrofiltru
(odlučovač)

Zařízení obsahuje PCB: ???

Hmotnost
náplně [t]

Počet
kusů

288 331

288.331

1 398

2 302 614

2 302.614

10 541

10.541

54

65 410

65.41

0

0

2

29 920

29.92

13

0

0

63

44 289

44.289

Průchodka

14

0

0

0

Přepínač odboček (v
transformátoru)

15

0

0

2

2 000

2

Přístrojový (měřící)
transformátor napětí (PTN)

16

0

0

22

3 221

3.221

Přístrojový (měřící)
transformátor proudu (PTP)

17

0

0

16

2 588

2.588

Přístrojový (měřící)
transformátor kombinovaný
(PTK) – napětí + proud

18

0

0

0

Kondenzátor (DZ)

20

10 379

135 491.1

135.4911

2 715

29 543.5

29.5435

Kondenzátor (méně než 5 l)

20

10 024

44 841.07

44.84107

199

631

0.631

Kondenzátorová baterie (MZ)

21

0

0

0

0

Motor (MZ)

22

0

0

0

0

Rozvaděčová skříň (MZ)

23

0

0

0

0

Vypínač

25

0

0

1 684

65 972.88

65.97288

Ostatní elektrická zařízení
s kapalným dielektrikem

30

0

0

1 608

617 781.1

617.8711

Hydraulické důlní zařízení

40

0

0

1 057

244 107.5

244.1075

Vakuové čerpadlo

50

0

0

0

Průmyslové zařízení s ohřevem
teplonosnou kapalinou
(duplikátor, obalovna drti
apod.)

60

2

7

2

1 000

1

Jiné zařízení

70

0

0

246

76 049

76.049

Nádrž s provozní kapalinou
s PCB

81

0

0

3

2 093

2.093

Druh zařízení

7 000

Hmotnost
náplně [kg]

Hmotnost
náplně [t]

0

0

0
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Cisterna s provozní kapalinou
s PCB

82

0

0

0

Sud s provozní kapalinou
s PCB

83

0

0

1

Jiný způsob uskladnění
provozní kapaliny s PCB

90

0

0

0

487.30417

9 072

Celkem

20 535

487 304.17

0
200

0.2
0

3 487 419.98

3 487.41998

Počet subjektů v ČR, které vlastní nebo provozují zařízení a látky s obsahem PCBs:
Společnosti, které mohou nakládat s PCBs:

226
cca 80

Společnost, která může odstraňovat PCBs (Spalovna nebezpečných odpadů Ostrava - SPOVA - kondenzátory, malé
transformátory do cca 80 kg, oleje, sedimenty, kabely, zeminy s PCBs):

1

Počet laboratoří pro analýzy PCBs v rámci inventarizace PCBs:

33

Počet osob, které mohou odebírat vzorky oleje z elektrických zařízení:

99

Počet osob, které mohou odebírat vzorky oleje z neelektrických zařízení

13

2.3.2.8 Závěry
PCBs se nevyrábí od roku 1984.
Nejsou předmětem exportu ani importu (zakázáno dle zákona č. 158/2001 Sb.).
Je třeba urychleně dokončit inventarizaci dle vyhlášky č. 384/2001 Sb. včetně inventury
kontaminovaných míst a starých zátěží a důsledně uplatňovat sankční opatření vůči těm, jenž neplní
zákonná nařízení.
I když ubyl významný podíl koncentrovaných odpadů s obsahem PCBs, došlo k rozptýlení PCBs v
prostředí, rozptýlení jednoznačné odpovědnosti majitelů těchto odpadů v důsledku rozdělení a
privatizace velkých státních podniků i ke vzniku kontaminovaných míst a opuštěných zařízení, k nimž
se jako vlastník nikdo nehlásí.
Kontaminace potravních řetězců PCBs a lidské populace v ČR patří přes významně klesající trend k
nejvyšším v Evropě a vede k dlouhodobé zátěži obyvatel (včetně kontaminace mateřského mléka)
touto škodlivinou a k riziku pro ekosystémy.
Je zřejmé, že produkce (evidovaných) odpadů bude mít v následujících letech vzrůstající tendenci,
přičemž půjde v zásadě o krátkodobý růst. Přesné údaje budou známy na základě provedené
inventarizace zařízení s obsahem PCBs, která proběhne na základě zákona č. 185/2001 Sb. Nelze však
očekávat, že například množství evidovaných hydraulických kapalin by mělo přesáhnout 5 %
z celkového množství. Je zřejmě účelné (vzhledem k možnostem záměny při inventurách), aby
hydraulické kapaliny byly bilancovány spolu s izolačními a teplonosnými kapalinami.
Jak je naznačeno shora, při plánované komplexní inventarizaci zařízení s obsahem PCBs budou
nepochybně zjištěna další zařízení, která překračují legislativně stanovený limit (50 ppm) a jejich
držitelé budou nuceni řešit jejich odstavení z provozu a odstranění. Tak se dostanou další zařízení do
kategorie odpadů s PCBs. Kromě toho je možno předpokládat, že při řádné inventarizaci budou
objevena zařízení s PCBs mimo provoz, popřípadě různé zásobníky s kontaminovanou kapalinou.
Protože podle Směrnice Rady 96/59/EC musí být zařízení obsahující PCBs vyřazena z provozu, dá se
předpokládat, že zejména ke konci období (v prvé dekádě 21 století) může množství odpadních
kapalin s vysokou koncentrací PCB (10 000 ppm), určených k likvidaci dosáhnout až několika desítek
kt, přičemž se bude jednat především o elektrotechnická zařízení (kondenzátory).
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2.3.3 Hodnocení pro chemické látky dle Přílohy B (DDT)
DDT není na území ČR vyráběn a používán od roku 1974. Hodnocení jeho výroby a problémů s ním
spojených je uvedeno v kapitole 2.3.1 spolu s dalšími OCPs.
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2.3.4 Hodnocení chemických látek vznikajících jako nežádoucí vedlejší produkty dle
Přílohy C Chemické látky (PCDDs/Fs, HCB a PCBs)
2.3.4.1 Zhodnocení zdrojů atmosférických emisí POPs v podmínkách ČR
Existence významnějších atmosférických emisí POPs v ČR je dána především následujícími dvěma
faktory - Česká Republika je zemí s poměrně rozvinutým průmyslovým sektorem a tuzemská spotřeba
prvotních energetických zdrojů je tvořena z více než 50 % tuhými palivy. Tyto dva základní údaje
dávají předpoklad existence významných zdrojů emisí POPs a ve srovnání se zeměmi s odlišnou
skladbou spotřeby paliv také předpoklad poměrně významného potenciálu emitovaného množství. K
těmto faktorům je nezbytné přidat nedostačující úroveň ekologického povědomí nejen obyvatelstva,
ale také středního managementu. Důsledkem toho je stav, který v mnoha případech nevede k
zabránění či omezení emisí škodlivin do ovzduší, ale spíše k jejich zbytečnému navyšování.
Významné atmosférické emise POPs v ČR jsou spojeny se spalováním paliv. Zejména se jedná o
spalování pro čistě energetické účely, jako je výroba elektrické energie a tepla, včetně vytápění
domácností. Významný podíl má však také spotřeba paliva při průmyslových procesech, ať už k
přímým ohřevům, u kterých dochází ke kontaktu spalin se surovinou nebo výrobkem, nebo k
nepřímým, kde jsou spaliny vypouštěny odděleně od emisí pocházejících z vlastního výrobního
procesu. K těm prvním patří např. zpracování nerostných surovin, výroba a zpracování kovů,
chemický průmysl, k těm druhým pak zejména výroby anorganické a organické chemie. Další
významná spotřeba paliva je spojena s chemicko-energetickým použitím, jako je např. spotřeba koksu
při hutních výrobách.
Nepříliš příznivá situace je v ČR v sektoru vytápění domácností, kde je přes pokročilou plynofikaci
provedenou zejména v první polovině devadesátých let stále významně zastoupeno spalování uhlí.
Problematickou oblastí, která není zatím informačně dostatečně pokryta, je spoluspalování odpadů v
domácnostech (ale i ve výrobní a komunální sféře) i v otevřených ohništích. S ukončením distribuce
olovnatého benzínu od roku 2001 se naopak významněji snížily emise z provozu osobních aut.
Přestože mezi způsoby likvidace odpadů převládá v ČR jejich skládkování, lze za významné zdroje
považovat rovněž provozované spalovny odpadů a zdroje se spoluspalováním odpadu.
2.3.4.2 Skladba zdrojů atmosférických emisí POPs
Podle přílohy C Stockholmské úmluvy jsou za hlavní zdroje emisí do životního prostředí považovány
následující kategorie:
příloha C, část II: Kategorie zdrojů – významné zdroje
(a) spalovny odpadů včetně spoluspalování komunálních, nebezpečných nebo zdravotnických
odpadů nebo čistírenských kalů;
(b) cementářské pece spalující nebezpečný odpad;
(c) výroba celulózy a papíru používající chlór nebo chemické látky uvolňující chlor pro bělení;
(d) následující tepelné procesy v metalurgii:
•
•
•
•

druhotná výroba mědi;
aglomerační zařízení v železářském a ocelářském průmyslu;
druhotná výroba hliníku;
druhotná výroba zinku.
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Vedle zmíněných významných zdrojů uvádí Stockholmská úmluva jako potenciálně významné
následující skupiny zdrojů:
příloha C, část III: Kategorie zdrojů
otevřené spalování odpadu včetně hoření skládek;
tepelné procesy v metalurgickém průmyslu nezmíněné v části II;
domovní zdroje spalování;
zařízení a průmyslové kotle na spalování fosilních paliv;
zařízení na spalování dřeva a další biomasy;
speciální procesy chemické výroby, při kterých se samovolně vyvíjejí persistentní organické
polutanty, zvláště při výrobě chlorfenolu a chloranilu;
(g) krematoria;
(h) provoz motorových vozidel, zejména při spalování olovnatého benzínu;
(i) destrukce zvířecích zdechlin (likvidace kadáverů);
(j) barvení (chloranilem) a konečná úprava (s alkalickou extrakcí) textilu a kůže;
(k) šrotovací stroje pro zpracování vyřazených vozidel;
(l) doutnání měděných kabelů;
(m) rafinérie odpadních olejů.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Ve skupině zdrojů uvedených v příloze C, části II je v ČR evidováno 64 spaloven nebezpečného
odpadu, z toho je ale v současné době 19 dlouhodoběji mimo provoz, 3 spalovny komunálního odpadu
a 5 cementáren a dalších 13 provozoven, kterým bylo vydáno povolení ke spoluspalování odpadu.
Mezi těmito zdroji je 4 spalovny, které splňují již v současné době přísné emisní limity pro
koncentrace PCDDs/Fs (0,1 µg/m3) a rovněž 33 spaloven, které mají schválen plán snížení emisí,
podle nějž musí dosáhnout tohoto emisního limitu k datu 28/12/2004.
Ve výrobě papíru a celulózy má Česká republika dlouholetou tradici a v současnosti jsou zde
provozovány dva velké závody se základní výrobou celulózy a papíru a 10 závodů s výrobou různých
druhů papíru a lepenky a dalším zpracováním. Atmosférické emise POPs jsou vzhledem k výraznému
omezení nebo vyloučení použití chlóru minimální.
Rovněž hutní průmysl je v ČR velmi rozvinutým odvětvím. Provozovány jsou dvě velkokapacitní
aglomerace železné rudy pro výrobu surového železa a oceli (Vysoké pece Ostrava a TŽ Třinec).
Odvětví barevné metalurgie v ČR je tvořeno velkým počtem technologií, protože prakticky každá
společnost má unikátní výrobkový sortiment. V ČR není realizována žádná primární výroba z rud
neželezných kovů a jedná se o druhotné (sekundární) výroby, které využívají dovozových surovin
(kovy, slitiny) a dále pak kovových odpadů neželezných kovů a jejich slitin. Podle dostupných
informací (údaje za rok 2002) je v ČR evidováno 5 druhotných výrob mědi, 16 druhotných výrob
hliníku. Samostatná druhotná výroba zinku nebyla v ČR zjištěna. Významný podíl na emisích POPs
představují zejména velkokapacitní výroby, lokální význam však mohou mít také menší metalurgické
výroby.
Druhá skupina zdrojů zařazených v části III přílohy C Stockholmské úmluvy je daleko členitější a lze
ji rozdělit na dvě charakteristické podskupiny. První podskupinu tvoří, podobně jako zdroje uvedené
v části II, tzv. „řízené“ procesy, mezi něž lze zařadit tyto:
(b) tepelné procesy v metalurgickém průmyslu nezmíněné v části II;
(d) zařízení a průmyslové kotle na spalování fosilních paliv;
(e) zařízení na spalování dřeva a další biomasy (konkrétní zdroje spalování dřeva a biomasy);
(f) speciální procesy chemické výroby, při kterých se samovolně vyvíjejí persistentní organické
polutanty, zvláště při výrobě chlorfenolu a chloranilu;
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(g) krematoria;
(i) destrukce zvířecích zdechlin (likvidace kadáverů);
(j) barvení (chloranilem) a konečná úprava (s alkalickou extrakcí) textilu a kůže;
(m) rafinérie odpadních olejů.
Druhou podskupinou tvoří procesy, které lze z důvodu fyzikální podstaty vzniku emisí, nebo z důvodu
četnosti jejich výskytu, charakterizovat jako fugitivní:
(a) otevřené spalování odpadu včetně hoření skládek;
(c) domovní zdroje spalování;
(e) zařízení na spalování dřeva a další biomasy;
(h) provoz motorových vozidel, zejména při spalování olovnatého benzínu;
(k) šrotovací stroje pro zpracování vyřazených vozidel;
(l) doutnání měděných kabelů.
Skupinu bodových zdrojů spadajících do první podskupiny lze charakterizovat podrobným výčtem
provozovaných technologií a jejich parametrů, stejně jako u významných zdrojů uvedených v části II.
Zdroje druhé skupiny jsou vzhledem k jejich četnosti nebo nesnadné identifikaci prezentovány formou
celkových aktivitních údajů s případným územním rozlišením, i když u některých kategorií lze rovněž
zpracovat dílčí nebo úplný seznam konkrétních zdrojů.
2.3.4.3 Inventura atmosférických emisí v ČR
Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami je v ČR zakotvena v zákoně č. 86/2002 Sb., který
navazuje na původní zákon č. 309/1991 Sb. Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických
osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a způsob
omezování příčin a zmírňování následků znečišťování. Rovněž vymezuje práva a povinnosti ve státní
správě ochrany ovzduší, kterou vykonávají Ministerstvo životního prostředí České republiky, Česká
inspekce životního prostředí, územní orgány a další instituce. Vedle jiných činností mají tyto orgány
za úkol provádět dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, a mj. také
kontrolovat u provozovatelů zdrojů vedení údajů o emisích znečišťujících látek a dalších souvisejících
podkladových informací. Úkolem orgánů ochrany ovzduší je mj. zajistit shromažďování, evidenci a
archivaci těchto údajů pro další využití, např. pro ověřování výše vypočtených poplatků za
znečišťování ovzduší, ale také pro potřeby zjišťování celkového množství jednotlivých škodlivin
vypouštěných do ovzduší, t.j. k provádění emisních bilancí. Podrobné technické údaje o spalovacích a
technologických zařízeních a podklady pro provádění emisních inventur jsou obsaženy v tzv. Registru
emisí a zdrojů znečišťování ovzduší - REZZO.
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou z hlediska velikosti, typu a míry svého vlivu na kvalitu
ovzduší rozděleny podle nové legislativy na čtyři základní skupiny, zatím evidované ve třech
samostatných subsystémech. Jejich členění a popis vyplývající ze zákona č. 309/1991 Sb. je uveden v
Příloze č. 4.
Pro popis a hodnocení zdrojů sledovaných v rámci Stockholmské úmluvy je vhodnější původní
členění podle základní nomenklatury Selected Nomenclature for Air Pollution (SNAP ‘97), používané
pro inventarizaci emisí v rámci CLRTAP. Stručná charakteristika jednotlivých hlavních kapitol
s uvedením výskytu na území ČR a hodnocením významnosti zdrojů je uvedena v příloze č. 4.
Detailní popis jednotlivých kategorií je součástí Kapitoly 5. Národní POPs Inventury (NPOPsINV
2003).
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2.3.4.4 Inventura atmosférických emisí POPs v ČR
Persistentní organické polutanty zahrnují široké spektrum sloučenin. Jsou to:
•
•
•

chemické produkty např. pesticidy a chlorované bifenyly (PCBs), které vstupují do prostředí
buď při výrobě nebo jejich aplikaci;
vedlejší produkty výrobních procesů; obvykle jsou obsaženy v produktu a do prostředí
vstupují jako kontaminanty daného produktu nebo jako emise unikající v průběhu výrobního
procesu;
nechtěné produkty tepelných procesů, kde je přítomen chlor a měď jako např. polychlorované
dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/PCDFs) a polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAHs), které vstupují do ovzduší přímo se spalinami nebo koncovými plyny.

Pro účely vykazování emisí v rámci CLRTAP byla v ČR komplexně zpracována emisní bilance POPs
a TK v letech 1997 – 1998. Metodicky vycházela tato inventura z EMEP-CORINAIR Atmospheric
Emission Inventory Guidebook a byla zpracována s rozlišením emisí na úrovni SNAP – Level 1, tedy
v základních 11 kapitolách. Pozornost byla zaměřena na hlavní skupiny zdrojů, mezi něž byly vybrány
spalovací procesy v průmyslu a domácnostech, spalovny odpadů, aglomerace železných rud, výroby a
zpracování kovů a nerostných surovin (výroba železa, oceli, litiny, cementu, vápna a skla), doprava a
některé další jednotlivé procesy.
Na zpracování inventury se vedle pracoviště oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ podíleli zejména
pracovníci Katedry chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU Brno, EGÚ Praha, TESO,
a.s. a AXYS Varilab. Údaje za rok 2000 byly vykázány v předběžné struktuře NFR - Level 1, která
byla shodná s předcházející strukturou hlavních kapitol SNAP. Údaje za rok 2001 byly poprvé
vykázány v upravené struktuře NFR. Některé údaje byly agregovány do souhrnných kategorií, jak to
umožňuje Guidelines for Estimation of and Reporting on Emissions under the Convention on LongRange Transboundary Air Pollution [4].

2.3.4.5 Zpracování celostátní inventury atmosférických emisí POPs
Rozhodujícím pramenem informací pro zpracování přehledu zdrojů a emisní inventuru POPs byly
podklady databáze REZZO. Jako další informační zdroj, zejména pro výběr emisních faktorů, byly
využity údaje publikované např. ve zprávách projektů PPŽP a VaV řešených v gesci MŽP přímo
zpracovateli této kapitoly, nebo za jejich spoluúčasti. Rovněž byla využita rešerše odkazů na
relevantní informace uváděné na internetových stránkách pomocí komerčně používaných
vyhledávacích servrů. Čerpáno bylo částečně také z odborné literatury s problematikou emisí POPs v
knihovnách ČHMÚ, MŽP, ČEÚ a některých vysokých škol a universit. Významný podíl informací byl
čerpán také ze zahraniční literatury (materiály UNEP a TFEIP).
Postup zpracování je uveden v Příloze č. 4 a detailně popsán v Kapitole 5 NPOPsINV 2003.
2.3.4.6 Bilance atmosférických emisí POPs
Bilance byla sestavena s použitím průměrných emisních faktorů pro dané kategorie zdrojů a
aktivitních údajů (spotřeb paliv, resp. tepla v nich obsaženého, spotřeb pohonných hmot a produkce
hodnocených výrob). V tabulce 11 jsou uvedeny celkové emise PCBs, PAHs a PCDDs/PCDFs
v letech 1990-2001 a porovnání poklesu emisí vztažené k roku 1990.
V průběhu roku 2003 bylo provedeno porovnání stávajících používaných emisních faktorů s novými
údaji databáze REZZO za rok 2002 a s dalšími informacemi. Z podkladů nového vydání Atmospheric
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Emission Inventory Guidebook a dalších materiálů byly doplněny emisní faktory pro méně významné
kategorie zdrojů, které nebyly doposud do inventarizace zahrnuty. S využitím těchto podkladů byl
proveden přepočet hodnot emisí za rok 2001-4 (viz tabulka 11). V průběhu r. 2006 je předpokládán
zpětný přepočet emisních bilancí do roku 1990.
Podrobně je zpracována emisní bilance POPs v resortu dopravy za období 2001 – 2002 s prognózou
vývoje do roku 2015.
Tabulka 11: Atmosférické emise POPs v letech 1990 – 2001
PAHs
Rok

[t.rok-1]

PCBs
[% z roku
1990]

[kg.rok-1]

PCDDs/Fs
[% z roku
1990]

[g.rok-1]

[% z roku
1990]

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

36,7

96,1

190,6

2002

24,4

82,5

177,3

2003

26,7

84,6

186,2

2004

25,0

85,0

185,0

2.3.4.7 Závěry
Jak již bylo konstatováno, byl v ČR, podobně jako v zemích EU, zaznamenám trend snížení emisí
POPs do ovzduší včetně emisí PCDDs/Fs, s tím však, že u průmyslových zdrojů došlo k
významnějšímu snížení emisí, ale pokud jde o ne-průmyslové zdroje (domácí spalování tuhých paliv,
domácí spalování odpadů, požáry atd.), je tempo snižování emisí pomalejší.
Přestože je inventura atmosférických emisí POPs včetně nechtěných produktů jako jsou PCDDs/Fs a
PAHs v podmínkách ČR založena dominantně na použití vlastních emisních faktorů vycházejících
z vlastních měření na nejvýznamnějších emisních zdrojích, je spojena s řadou nejistot.
V současné době existuje několik možností kontroly a prevence emisí PCDDs/Fs a dalších POPs.
Opatření na snížení vstupů PCDDs/Fs jsou zaměřena na odpovídající náhradu výchozích materiálů a
surovin, modifikace technologického procesu (včetně údržby a provozní kontroly a na znovuvybavení
existujících provozů. Možná dostupná opatření, jenž je možné uplatnit jednotlivě nebo v kombinacích,
jsou:
 primární opatření zaměřená na materiály,
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primární opatření zaměřená na proces,
opatření týkající se odpadních plynů,
techniky čištění odpadních plynů,
postupy pro čištění reziduí.

Jedním ze základních materiálů pro přípravu NIP je Strategie EC pro PCDDs/Fs a PCBs
(COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: Community strategy for
dioxins, furans and polychlorinated biphenyls (2001/C 322/02) (COM(2001) 593 final) ), jenž byla
přijata EU.
Současná emisní inventura zahrnuje komplexněji pouze vstupy do ovzduší, jen minimálně jsou
sledovány vstupy do vod, půdy, produktů a odpadů.
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2.3.5 Informace o stavu znalostí o skládkách, kontaminovaných místech a odpadech
s obsahem POPs (počty, identifikace, odpovídající směrnice, předpisy,
remediační opatření, informace o únicích z těchto lokalit)
2.3.5.1 Úvod
Specifické problémy spojené s inventarizací sledovaných látek:
Sledované látky jsou různorodého původu nebo použití, většina z nich je v České republice již
dlouhou dobu regulovaná až na hranici zákazu jejich používání.
Převážná část pesticidních látek spadá do skupiny pesticidů do České republiky dovážených v
omezeném množství v poměrně vzdálené minulosti ze zahraničí. Je obtížné nalézt o těchto
látkách záznamy, nejsou předmětem standardního monitoringu.
DDT je naopak látkou v České republice dlouho masivně používanou jak v zemědělské
výrobě tak jako biocid používaný v nezemědělských oblastech. Není předmětem standardního
monitoringu.
PCBs jsou látky v minulosti v Československé republice vyráběné a ve značných množstvích i
dovážené. Jejich využití bylo značně disperzní, pokrývající prakticky celé území České
republiky.
PCDDs/Fs jsou velmi rozšířené látky vznikající ve velmi malých množstvích při téměř všech
spalovacích procesech. Mohou se ale vyskytovat i v odpadech z chloračních výrob.

•
•
•
•
•

Dostupnost údajů o výskytu látek zakázaných ve vzdálenější minulosti je velmi malá. Statistické
informace o množstvích těchto látek uváděných na trh jsou již převážně skartovány. Většina
pesticidních látek je omezena nebo zakázána již tak dlouho, že z hlediska stávajících monitorovacích
systémů nejsou analyticky individuálně sledovány. Získat nové informace je možné spíše náhodným
nalezením osob dlouhodobě působících ve funkcích, ve kterých se dříve problematikou povolování
dovozu a používání sledovaných látek zabývaly a navíc si uchovaly záznamy z té doby nebo si
uchovaly věrohodné informace v paměti. V období devadesátých let, při rozsáhlé změně vlastnických
struktur, zmizela i velká většina informací o látkách uložených ve skladech zemědělských podniků. Na
druhé straně je zároveň pravda, že v této době proběhlo několik celostátně koordinovaných akcí, při
kterých se mohly zemědělské podniky všech nepotřebných zásob bezplatně zbavit.
Většina sledovaných látek spadá do skupiny látek sledovaných v životním prostředí nespecifickým
analytickým parametrem AOX nebo EOX. Z tohoto parametru nelze ani odborným odhadem určit
skutečný obsah sledovaných látek. Možné kolísání je natolik individuálním problémem, že jakákoliv
jiná hodnota než výsledek získaný specifickou analýzou látky nebo látek dané chemické struktury
nemá potřebnou vypovídací schopnost ani hodnotu.
S ohledem na čas vymezený pro zpracování inventarizace a při vědomí potenciální obtížné dostupnosti
vysoce specifických a selektivních informací bylo rozhodnuto čerpat potřebné poznatky
z následujících zdrojů:
•
•
•

Z existujících objektivizovaných celorepublikových databází, zejména Informačního
systému o odpadech, případně z informačního systému o starých zátěžích.
Z konzultací s ústředními orgány státní správy (MŽP, MZe, SRS)
Z konzultací s terénními pracovníky státní správy (referáty životního prostředí OkÚ, okresní
hygienici, oblastní inspektoráty ČIŽP)
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Zhodnocení dostupnosti a využitelnosti informací z celorepublikových databází vedených státní
správou nebo pověřenými organizacemi a zhodnocení informací získaných z ústředních orgánů státní
správy jsou uvedena v Příloze č. 5.
2.3.5.2 Aktualizace informací o centrálních databázích

Databáze centrální evidence havárií (ČIŽP) je v současné době digitalizována do uživatelského
rozhraní programu Microsoft-Access a to již od roku 2002. Oblastní inspektoráty ČIŽP zajišťují
trvalou aktualizaci této databáze a centrálně ji spravuje a kompletuje ČIŽP Praha.

Systém evidence starých ekologických zátěží, zkráceně SESEZ, byl zpracován na základě projektu
Ministerstva životního prostředí ČR č. PPŽP/550/3/96 a PPŽP/550/3/97. Výsledným produktem je
program, který ovládá databázi údajů o zátěži v ŽP a propojuje prostředí databáze s mapovým
prostředím (GIS). Systém tak umožňuje vést systematicky údaje k místům na zemském povrchu, která
nějakým způsobem působí negativně na životní prostředí.
Databáze neupotřebitelných zbytků pesticidních přípravků k roku 1994 (MZe) obsahuje podrobný
seznam pesticidních látek, která byly do té doby zaevidovány pro zneškodnění na základě sestaveného
organizačního postupu při zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů. S tímto vydaným
postupem MZe zahájilo i finanční podporu pro zemědělské podniky. Tato podpora trvá ještě do
současnosti. Podrobný seznam zbytků pesticidních přípravků, na které se vztahuje tato podpora je
v příloze 8 vyhlášky 84/1997.
Nyní je databáze SESEZ převedena na Integrovanou databázi o zátěžích na životním prostředí,
která obsahuje více jak 7 000 lokalit. Zejména se jedná o skládky a v menší míře i o kontaminovaná
území průmyslových, zemědělských nebo vojenských podniků. Vzhledem k tomu, že databáze není
primárně určena k evidování zátěží obsahujících POPs, není možné v ní nalézt všechny lokality
s příslušnou kontaminací, ale jejich počet narůstá úměrně s nárůstem přidávaných lokalit. Projekt je
řešen v rámci VaV/730/1/01.
Vzhledem k tomu, že k 10.12.2003 byla databáze aktualizována, je možné aktuální informace o
jednotlivých lokalitách najít na Portálu informací o životním prostředí (xeon.env.cz). V databázi zatím
není možné vyhledávat podle jednotlivých chemických látek, tato možnost bude dostupná až po
dokončení 4. etapy projektu VaV/730/1/01 v roce 2004. Je možné zajistit samostatný export údajů o
konkrétních lokalitách kontaminovaných POPs.
Databáze neobsahuje informace pouze o akcích FNM, ale i informace o akcích hrazených z rozpočtu
MŽP (havárie a lokality po Sovětské armádě) a dále o skládkách – obsahuje archivní údaje o
skládkách (databáze ČGS), přehled skládek uzavřených před platností zákona 185 (projekt INGEO) a
informace o skládkách vedených v databázích okresních úřadů. V roce 2003 byla data z databáze
SESEZ poskytnuta rovněž pro úkol Vyhodnocení vlivu katastrofální povodně v roku 2002. Rovněž
databáze obsahuje údaje o lokalitách zasažených povodní v roce 1997.
Vzhledem k výše uvedenému je databáze SESEZ v současné době jedním ze stěžejních zdrojů dat a
její využití je nyní podstatně optimálnější než dříve. Jiná takto komplexně pojatá databáze pro
evidenci kontaminovaných území není v ČR k dispozici. Proto může být databáze SESEZ místem pro
intenzivnější shromažďování informací o lokalitách kontaminovaných POPs. Databáze je v současné
době přístupná široké veřejnosti na adrese: http://sez.cemia.cz/mapmaker/sez/.
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Databáze je administrována odborem ekologických škod MŽP, správcem software a dat je VÚV
T.G.M. Nyní je databáze součástí jednotného informačního systému o ŽP a od 9. 12. 2003 je v plné
verzi vystavena na Portálu informací o životním prostředí. Zatím běží ve zkušebním provozu.
Důležitým zdrojem informací o lokalitách, které mohou být kontaminovány POPs je v současné době
Seznam Priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží, který byl poprvé zveřejněn v roce
2000 a jeho plná aktualizovaná verze z roku 2002 je k dispozici na internetových stránkách MŽP ke
stažení. Přehled lokalit kontaminovaných POPs je uveden v tabulce 12.
Tabulka 12: Aktuální verze prioritních lokalit kontaminovaných POPs řešených v současné době
Podrobnosti k zátěži

Lokalita

Hodonín u Nasavrk - skládka

Skládka průmyslových odpadů včetně obalů od pesticidů (NEL,
chlorované pesticidy, DDT, PCBs), CHKO Železné hory, CHKO
Mniška, rozsáhlá kontaminace podzemních vod, průnik do hlubší
zvodně

Jablonné n. Orlicí

Znečištění saturované i nesaturované zóny ropnými látkami a PCBs,
znečištění povrchových vod Tiché Orlice

Modřec obalovna u Poličky

PCBs v podzemních vodách a zemině

Milevsko, obalovna

Kontaminace horninového prostředí, povrchových a podzemních
vod NEL a PCBs, trvalé znečišťování Milevského potoka a rybníků

Polička

Znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky, PCBs;
uložena opatření k nápravě k likvidaci ohnisek menšího rozsahu,
původ PCBs neprokázán od PS

Šebánovice u Vrchotových Janovic

Nově zjištěné znečištění studní v obci pesticidy z bývalého skladu
bývalého ZD Vrchotovy Janovice

Milovice, spalovna

Chlorované uhlovodíky, DDT v uložených zeminách a sudech,
parametry spalovny neodpovídají požadavkům ČIŽP na nezávadnou
likvidaci

Neratovice

Vysoké koncentrace 2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxinu, vedlejší
produkt při výrobě pesticidů, znečištění Hg, cca 265 t Hg,
kontaminace OCPs

Velvary

Kontaminace podloží PCBs a jinými chemickými produkty z
výroby závodu

Holostřevy, obalovna živičných drtí

Rozsáhlá kontaminace NEL a PCBs

Velký Osek

PCBs, perchlor

Brno - Křenová

Znečištění NEL, chlorovanými uhlovodíky, PCBs

Staré Město u Uherského Hradiště

Znečištění podzemních vod a zemin TK, PCBs, NEL

Řež

Znečištění areálu ústavu radioaktivními radionuklidy nehrozí,
nicméně areál obsahuje řadu depónií tyto obsahující, kromě toho
PCBs

Písek

Znečištění podzemních a povrchových vod NEL a PCBs, velmi
nutné doplnit alespoň EA; prokázána kontaminace chlorovanými
uhlovodíky v prostoru parkoviště, ohroženi povrchových a
podzemních vod

Dubno

Pesticidy

Kralupy nad Vltavou

Kontaminace zeminy (NEL, PCBs, TK).
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Letovice

NEL, chlorované uhlovodíky, PAHs, PCBs - ohrožení podzemních
a povrchových vod a půdy, souvisí s bývalým Contexem - J. David

Myšlín u Mnichovic

Sklad - ropné látky, pesticidy a chlorfenoly překračují hodnoty C
limitu

Dačice - STS, provoz

Pesticidy a RU; částečně odsanováno

Mutěnice

NEL, NH4+, PCBs v zemině, NEL, NH4+ v podzemní vodě

Vřesová

Skládka dehtů kontaminovaných PCBs

Horšovský Týn

Silná kontaminace prostředí pesticidy a ropnými látkami

Blansko

NEL, PCBs - ohrožení podzemních a povrchových vod. CHKO
Moravský kras, údolí řeky Punkvy

Luby u Klatov

Kontaminace pesticidy a ropnými látkami po bývalém Agropodniku
Klatovy, je prováděn monitoring jakosti podzemní a povrchové
vody pro NEL a pesticidy - limitní hodnoty pro pitnou vodu nejsou
překročeny

Kdyně

Kontaminace podloží ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky a
PCBs

Dešná

RU na šesti sublokalitách, pesticidy na dvou, ukončena sanace
nesaturované zóny, probíhá sanace podzemní vody kontaminované
NEL.

Praha 9 - Vysočany

znečištění BTEX, PCBs

Sázava

PCBs, fenoly; areál staré generátorovny

Třebíč

NEL, PCBs - ohrožena podzemní voda a půda. Možná kontaminace
povrchových vod (vodohospodářský významný Stařečský potok).
Skládka průmyslového odpadu. Sanační zásahy ukončeny a nyní
pouze ověřovací monitoring.

Horšovský Týn

Kontaminace NEL, PCBs

Jindřichův Hradec

Kontaminace podzemní vody a horninového prostředí NEL,
pesticidy. Ukončena sanace nesaturované zóny.

Putim, rozehřívárna živic

Možnost znečištění horninového prostředí i povrchových a
podzemních vod NEL a PCBs, průzkum neproveden, EA
nepředložen

Kolín

PCBs

Dolní Novosedly

Pravděpodobnost kontaminace podzemních vod NEL a PCBs,
vráceno v restituci, EA proveden (KZT 1998)

Žamberk

PCBs, TCE, PCE, NEL - kontaminace zemin a podzemních vod v
areálu závodu a okolí

2.3.5.3 Závěry
Předpokládalo se, že k velmi přesné bilanci výskytu PCBs v zařízeních a skladech bude možné využít
na počátku roku 2003 výsledek zákonem stanovené oznamovací povinnosti výskytu PCBs a materiálů
znečištěných PCBs na území ČR. Jak již bylo zmíněno, nebyla tato akce v daném termínu uspokojivě
dokončena, pro přípravu NIP byly využity aktuální informace Odboru odpadů MŽP ČR.
K identifikaci zdrojů potenciálního znečišťování životního prostředí ostatními sledovanými látkami
není možné využít databáze informačního systému o odpadech, informačního systému o chemických
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látkách a informačního systému o zdrojích znečišťování ovzduší, protože sledované látky nepatří mezi
jmenovitě uváděné v daných databázích.
Informační systém o starých ekologických zátěžích (SESEZ) je v současné době pro účely
implementace Stockholmské úmluvy využitelná jako zásadní zdroj informací o kontaminovaných
lokalitách v ČR.
Z ostatních zdrojů se podařilo získat řadu informací o znečištění PCBs (viz tabulka a příspěvky
jednotlivých inspektorátů ČIŽP v příloze č. 5). V současné době pokračuje inventarizace zařízení
s obsahem PCBs včetně inventarizace kontaminovaných lokalit. Výsledky však odsud nejsou úplně
uspokojivé, bude nutné dořešit především sankční postupy vůči těm, kdo neplní zodpovědně
ohlašovací povinnosti dané zákonem.
Jako lokalita s významnějším výskytem PCDDs/Fs byla identifikována pouze Spolana a. s. Neratovice
v okrese Mělník.
Jako lokality s významným výskytem HCB byly identifikovány skládky Spolku pro chemickou a
hutní a. s. Ústí nad Labem v Chabařovicích (provoz ukončen) a ve Všebořicích (v provozu) v okrese
Ústí nad Labem. Zamoření HCB bylo prokázáno v uzavřeném provoze ve Spolaně Neratovice, výskyt
HCB lze očekávat i na skládce Spolany.
Sledovanými pesticidy je znečištěna skládka STS Slatiňany v obci Hodonín v okrese Chrudim, a
bývalé objekty skladů pesticidů v obci Šebáňovice a Václavice v okrese Benešov.
Výskyt zejména DDT lze očekávat v mnoha starých uzavřených skládkách s nekontrolovaným
režimem a v menším množství na řadě míst, kde byly pesticidy zneškodňovány dříve běžným
způsobem vylitím nebo vysypáním do zemní rýhy.
V případě dalšího zájmu o zpřesňování informací o výskytu sledovaných látek by bylo vhodné
podpořit inventarizaci právním předpisem, který by uložil nějaký druh oznamovací povinnosti
soukromým osobám i státním institucím nebo vnitřními příkazy v kontrolních institucích a v orgánech
státní správy.
Problémem pokud jde o možné aktuální úniky POPs do prostředí jsou možné úniky:
a) do půdy, do vody:
• nezabezpečené staré sklady těchto látek
• staré skládky,
• neevidované/neznámé černé skládky.
b) do ovzduší:
• malé zdroje znečištění zejména lokální topeniště, která provozují nepoučené
(nepoučitelné) osoby.
Přesto že, starým zátěžím byla v minulých deseti letech věnována značná pozornost a nemalé finanční
prostředky, zdaleka není možné konstatovat, že všechny tyto případy jsou dořešeny. Je obtížné
hodnotit, co tento stav způsobilo, problémem je často skutečnost, že řešení je často velmi zdlouhavé,
komplikované různými zainteresovanými stranami, mnohdy neprůhledné a výslednicí je stav, že
zdaleka není vyřešeno vše, co vyřešeno mohlo být a navíc se nachází řada „odložených“ problémů ve
formě ilegálních skládek, skladů apod., eventuelně došlo ke vzniku nových ekologických zátěží
(Lhenice, Pozďátky) Tyto skutečnosti jsou dnes nalézány a identifikovány spíše činností nevládních
organizací a občanů. Dořešení těchto případů je jedním z vysoce aktuálních bodů NIP v ČR.
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2.3.6 Souhrn budoucí produkce, použití a úniků POPs – požadavky na výjimky
POPs na seznamu SÚ nejsou dále v ČR vyráběny, používány, ani dováženy. Jiná je situace pokud jde
o nechtěné, vedlejší produkty technologických nebo spalovacích procesů. Zde emisní inventura
provedená na základě měření emisních faktorů na nejvýznamnějších zdrojích v ČR, ukazuje, že emise
těchto látek v ČR patří k nejvýznamnějším v Evropě. Přitom nelze předpokládat, že by k jejich
významnému snížení došlo v nejbližších pěti letech.
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2.3.7 Existujicí programy monitoringu úniků do prostředí, dopadů na prostředí a
zdraví člověka včetně nálezů
2.3.7.1 Úvod
Stockholmská úmluva i POPs protokol UN ECE CLRTAP obsahují články zaměřené na podporu
výzkumných a monitorovacích programů a zaměřené na:
 hodnocení úrovně emisí, dálkového přenosu, hladiny depozice, hladiny kontaminace
biotického a abiotického prostředí;
 inventury a cesty polutantů v reprezentativních ekosystémech;
 studium účinků polutantů a jejich kvantifikaci;
 vývoj a aplikace nejlepších dostupných technických postupů;
 sběr, recyklování produktů a odpadů;
 zpracování metodik pro ekonomické a sociologické faktory při vyhodnocování
alternativních strategií omezování emisí;
 přístupy založené na biologických účincích;
 metody odhadování národních emisí.
První návrh koncepce monitoringu POPs v ČR - projekt SYMOS (Systém Monitoringu Organických
sloučenin) byl vzat za základ koncepce ČHMÚ Praha a TOCOEN, s.r.o. Brno a je základem
dlouhodobého monitoringu POPs na observatoři v Košeticích.
Monitoring POPs byl rovněž součástí monitoringu potravních řetězců realizovaného v návaznosti na
vládní usnesení 408/92. Systematicky se problematice monitoringu znečištění prostředí persistentními
organickými látkami věnuje Ministerstvo zdravotnictví. V rámci Ministerstva životního prostředí a
Ministerstvo zemědělství existují části velmi dobře koncepčně propracované (monitoring povrchových
vod a sedimentů prováděný ČHMÚ ve spolupráci s VÚV a ZVHS/SMS, monitoring cizorodých látek
v potravních řetězcích, monitoring půd prováděných ÚKZÚZ a VÚMOP).
Přes uvedené je však možné konstatovat, že v současné době neexistuje dlouhodobá koncepce
monitoringu integrující problematiku POPs ve smyslu mezinárodních závazků (Stockholmská
konvence, Protokolu o POPs UN ECE CLRTAP) a na ani na meziresortní ani na resortní úrovni a také
existuje minimální snaha o meziresortní koordinaci, optimální využití vkládaných finančních
prostředků a využití a interpretaci získaných dat. Přesto pokud jde o množství informací o stavu
kontaminace abiotických a biotických složek prostředí persistentními organickými látkami v ČR, je
možné konstatovat, že je na vysoké úrovni a to i ve srovnání s řadou zemí EU.

2.3.7.2 Ministerstvo životního prostředí
MŽP ČR garantuje původní program “Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých
látek v potravních řetězcích“ (MR/14/95) vycházející z usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 10/06/92.
Projekt, který byl v létech 1995 - 2000 koordinován VŠCHT Praha, navazoval na etapy koordinované
Českým ekologickým ústavem. Pokud jde o POPs, zahrnoval sledování obsahu polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAHs), polychlorovaných bifenylů (PCBs) a organochlorových pesticidů
(OCPs). Bylo sledováno 12 PAHs (z 16 prioritních dle US EPA nebyl sledován naftalen, acenaften,
acenaftylen a fluoren), 7 indikátorových kongenerů PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) a 6
organochlorových pesticidů (α-, β-, γ-HCH, HCB, DDT, DDE, případně další metabolity DDT). Do
tohoto monitoringu bylo zahrnuto 22 lokalit. Při výběru lokalit, ve kterých byly realizovány odběry
vzorků, bylo respektováno prioritní zaměření na sledování potravních řetězců člověka, a proto byly
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odběrové body soustředěny především na území s intenzivní zemědělskou produkcí. Bylo
upřednostněno monitorování typických územních celků v různých částech ČR před vyhledáváním
extrémních zátěží z lokálních zdrojů anebo naopak pozaďových hodnot v zemědělsky a průmyslově
nevýznamných oblastech ČR. Důležitým kriteriem pro výběr konkrétní lokality byla též dostupnost
vzorkovaných materiálů s potřebnou bioindikační funkcí. PAHs byly sledovány v zemědělských
plodinách (jablka, pšenice, olejniny a zelí), krmivu, pylu, rybách, mechu, jehličí, úhrnné atmosférické
depozici. PCBs a OCPs byly sledovány ve volně žijící zvěři (zajíc, srnec), bramborách, pylu, rybách,
mechu, jehličí, mokré atmosférické depozici. V programu ovšem nebyla sledována půda a voda, které
jsou předmětem monitorizačních aktivit jiných institucí.
Pro mezinárodní výkazy v oblasti ochrany ovzduší mají být do AE Guidebook zařazeny planární
toxické kongenery IUPAC 77, 126, 169, v případě dostupnosti látky sekundární důležitosti: 118, 105,
123, 114, 156, 157, 167, 189. Těmto požadavkům odpovídá pouze jediný výše uvedený kongener
118. České MŽP (odbor odpadů) uvádí výčet kongenerů PCB na adrese http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/c35546c46d0231d5c1256d
260035d0a9?OpenDocument
Součástí bylo i sledování směru pohybu organických kontaminantů nad územím ČR (PAHs).
Vzorkovací stanoviště (7) byla umístěna na radiotelekomunikačních střediscích a stanicích.
Dále byla realizována řada pilotních studií zaměřených například na jakost vzorkování, studium
imisního poškození jehličí, hodnocení vlivu cizorodých látek na živé organismy, šíření vybraných
polutantů a speciační analýzu.
Program měl jako nedílnou součást řadu let zakomponován systém zabezpečení jakosti a řízení jakosti.
Program měl oproti původnímu záměru spíše charakter výzkumný (byl také organizačně přeřazen do
programu Věda a výzkum) a monitorovací část má charakter sledování zátěže určitých složek
prostředí vybranými polutanty.
Výsledky jsou prezentovány jednak formou ročenek (Hodnocení stavu ŽP - monitoring cizorodých
látek v potravních řetězcích) a jednak na internetu na www stránce projektu
(http://staff.vscht.cz/~rene/uprt/). V současné době jsou data z monitoringu z let 1995 - 1996 uložena
v databázi monitoringu, která je přístupná na serveru http://lipa.vscht.cz/. Komplexní databáze, která
obsahuje konzistentní data z let 1995 – 2000, je k dispozici na vyžádání u garanta projektu.
Každoroční výstupy z jednotlivých studií, včetně souhrnného hodnocení let 1995-2000 ve formě
ročenky, jsou dostupné na MŽP nebo u koordinátora projektu (VŠCHT Praha).
Projekt přinesl zcela původní přístup k hodnocení rozsáhlého souboru dat o zatížení životního
prostředí, který dovoluje celou řadu objektivizovaných rozhodnutí ať již jde o oblasti, které by měly
být předmětem zvýšeného zájmu z hlediska monitorovacích aktivit, tak o výběr vhodných matric
s vysokou vypovídací hodnotou. Získané výsledky jednoznačně dokumentují vhodnost použití
bioindikátorů (včetně některých zemědělských plodin) pokud jde o hodnocení stavu životního
prostředí.
Na závěr této části lze konstatovat, že prezentované výsledky dovolují do budoucna výrazně
zjednodušit a zefektivnit relevantní monitorizační aktivity a zlepšit ekonomické parametry resp. snížit
náklady nezbytné pro realizaci této činnosti.
ČHMÚ Praha a RECETOX - TOCOEN & Associates Brno (RECETOX MU Brno, TOCOEN s.r.o.)
realizují od roku 1988 v rámci projektu TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in Environment) a
zmiňovaného projektu SYMOS monitoring POPs na regionální pozaďové observatoři ČHMÚ
v Košeticích. Vybrané POPs (PAHs, PCBs, OCPs a občasně PCDD/Fs) jsou sledovány v ovzduší (jed-
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nou týdně), v mokré atmosférické depozici (každá srážková událost), v povrchových vodách,
v sedimentech, půdách, jehličí a mechu (jednou ročně). Projekt je hrazen z prostředků obou institucí.
Odběry a analýzy jsou realizovány dle metodik EMEP.
Výsledky jsou předávány do mezinárodního chemického koordinačního centra EMEP v NILU, Norsko
a jsou zveřejňovány v ročence ČHMÚ (Znečištění ovzduší na území ČR) a dále na internetové adrese
(http://recetox.muni.cz/).
Imisní hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs - celkem 16 sloučenin) jsou měřeny
na dalších osmi stanicích ČHMÚ.
Podle vyhl. MŽP č. 117/97 Sb. byly jednorázově získány údaje z měření emisí POPs významných
velkých zdrojů, další údaje byly získány měřením na vybraných zdrojích v rámci řešení projektů VaV
a projektů PPŽP MŽP. U některých zdrojů lze provádět výpočet emisí POPs pomocí emisních faktorů
odvozených z měření na obdobných typech zdrojů. Data lze získat buď prostřednictvím jejich
primárního shromažďovatele (oblastních inspektorátů ČIŽP) nebo v souhrnné formě od sekundárního
zpracovatele (ČHMÚ Praha, http://www.chmi.cz/ - kontaktní osoba Ing. Pavel Machálek, tel.: 244 032
429, e-mail: machalek@chmi.cz).
Současná forma monitoringu hydrosféry byla jedním ze základních výstupů řešení projektu VaV
650/03/00 „Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR“. Základem bylo definování
nebezpečných látek a jejich navrženém rozčlenění do skupin látek A (látky, jejichž výskyt v
hydrosféře byl prokázán) a skupiny látek B (látky, jejichž výskyt bylo třeba ověřit průzkumným
monitoringem) a na základě provedeného průzkumného a provozního monitoringu, byly definovány
relevantní nebezpečné látky a zapracovány je do monitorovacích programu monitoringu jakosti
povrchových a podzemních vod.
V závěrečné zprávě byl popsán způsob a metodika návrhu provozního a situačního monitoringu
nebezpečných látek. Způsob návrhu monitoringu se skládal z jednotlivých na sebe navazujících kroků,
ze kterých vyplynul konkrétní monitorovací program pro každou jednotlivou nebezpečnou látku
v jednotlivých matricích (povrchová voda, podzemní voda, plaveniny, sediment) v závislosti na jejím
dlouhodobém výskytu (látky skupiny A) a výsledcích průzkumného monitoringu (látky skupiny B).
Při návrhu monitorovacích programu se braly v potaz nejen hodnoty imisního monitoringu, ale také
informace o emisních zdrojích, vlastnostech výskytu látek v jednotlivých složkách vodních
ekosystémů, chemických vlastností látek atd. Účelem takto navržených monitorovacích programů
mělo být jednak sledování dlouhodobého vývoje koncentrací nebezpečných látek, jednak návrh
účelného „case sensitive“ monitorovacího programu v relevantních profilech a objektech sledování,
naplnění požadavku „Rámcové směrnice“ a dalších legislativních předpisu ČR a EU, možnost
dohledání možných zdrojů látek a zmapování kontaminace území České republiky nebezpečnými
látkami. Údaje z takto koncipovaného monitoringu budou základem k následným krokům tak, aby
bylo možné v souladu s požadavky Rámcové směrnice v roce 2015 dosáhnout dobrého stavu
povrchových a podzemních vod. V neposlední řadě je takto navržený způsob monitoringu z finančního
hlediska nejúspornějším.
Návrh situačního a provozního monitoringu nebezpečných látek spočíval v následujících krocích:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

výpočet charakteristické hodnoty pro látky skupiny A a B
určení relevance výskytu
zpracování pracovních map s vyznačením výskytu resp. nevýskytu
tabelární zpracování a posouzení výskytu v jednotlivých matricích
posouzení výskytu vzhledem k použití a vlastnostem látky
návrh plošného monitoringu
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7) rozlišení situačního a provozního monitoringu
8) zpracování a doplnění tabulek monitorovacích programu
9) zpracování map návrhu monitoringu nebezpečných látek
Takto koncipovaný monitoring byl zahájen u podzemních vod od počátku roku 2003. Monitorovací
program pro povrchové vody, plaveniny a sedimenty byl v navrhovaném rozsahu zahájen od 2.
čtvrtletí roku 2003.
Tento návrh podstatě založen na chemických analýzách a bude vhodné jej do budoucna doplnit o
sledování biologických účinků pomocí biologických metod, ekotoxikologických testů, biomarkerů
apod.

2.3.7.3

Ministerstvo zdravotnictví

MZd ČR realizuje systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva podle Usnesení vlády ČR č.
369/91 Sb. Systém je prováděn ve třiceti lokalitách (hlavní město Praha, vybraná okresní města,
včetně bývalých krajských měst, s možností i případného plošného rozšíření). Součástí je i vlastní systém zabezpečení jakosti a řízení jakosti.
V rámci subsystému “Zdravotní důsledky a rizika znečištěného ovzduší” jsou sledovány PAHs (12 látek), a to v 7 městech. Další subsystém je zaměřen na “Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné
vody”, který probíhá na 30 vybraných lokalitách. Pokud jde o POPs, jsou sledovány látky obsažené
v dosud platné ČSN 75 71 11 “Pitná voda“ (benzo(a)pyren, lindan, HCB, DDT, PCBs). Další subsystém “Zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice” se skládá ze dvou částí a je realizován ve 12 městech. Jeho druhá část se zabývá
monitorováním dietární expozice populace vybraným chemickým látkám (včetně POPs - PCBs, aldrin,
endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, heptachlorepoxid, lindan a další HCHs, HCB, DDTs).
Posledním subsystémem, který zahrnuje i chemický monitoring, je subsystém “Zdravotní důsledky
expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí, biologický monitoring”. Zahrnuje
monitorování toxických látek, popřípadě jejich metabolitů (biomarkery, interní dávky) a vybraných
biologických změn v biologických materiálech (krev, moč, vlasy, zuby) populačních skupin
dospělých, dětí a žen po porodu ve čtyřech vybraných městech. Ze skupiny POPs jsou sledovány
indikátorové kongenery PCBs a vybrané OCPs v mateřském mléce, placentě a pupečníkové krvi. Je
rovněž monitorována mutagenní aktivita prašných částic (frakce PM10) v ovzduší v návaznosti na
analýzu PAHs v subsystému Ovzduší.
2.3.7.4 Ministerstvo zemědělství
Aktivity resortu v oblasti POPs jsou rozděleny mezi programy několika resortních institucí. Bazální
monitoring zemědělských půd zajišťuje ÚKZÚZ a jsou sledovány PCBs a vybrané OCPs (HCH, HCB,
DDTs) v ornicích a podorničí kontaminovaných i pozaďových oblastí (včetně CHKO) a dále je sledováno 16 PAHs. VÚMOP je zaměřen na monitoring POPs ve vybraných oblastech jako je například
středočeský region, kde se nachází významné bodové zdroje kontaminace a který navazuje na oblast
hlavního města Prahy a rovněž monitoruje vliv záplav na znečištění půd. Z POPs jsou sledovány
PAHs (12) a OCPs (HCB, DDTs, HCHs) a PCBs. OCPs a PCBs jsou sledovány i v rybách některých
nádrží a řek. Jedná se spíše o pilotní studie než pravidelný monitoring.
POPs jsou sledovány i v rámci aktivit podniků Povodí na jednotlivých řekách - vodoteče 1 a 2 řádu, tj.
velké profily - jedná se o kombinaci kontrolních a monitorovacích aktivit. V rámci monitoringu
povrchové vody a sedimentů drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které provádí
ZVHS/SMS, jsou sledovány PCBs a nově též PAHs.
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Soubor pozorovacích ploch bazálního monitoringu zemědělských půd je v provozu od roku 1992, kdy
byl proveden první odběr vzorků v základní síti 200 pozorovacích ploch. V roce 1995 byl odběr
zopakován za použití optimalizované metodiky terénních prací. V roce 1996 byl založen soubor 27
pozorovacích ploch na různým způsobem kontaminovaných půdách, především za účelem sledování
chování kontaminantů v půdě a cest jejich přestupů do potravního řetězce - s ohledem na zdroj
kontaminace.
Sledování obsahů POPs je prováděno od roku 1997 na stálém souboru 40 pozorovacích ploch, z toho
je 35 na zemědělské půdě, s důrazem na subsystém v kontaminovaných územích a 5 ploch je umístěno
na nenarušených půdách v subsystému monitoringu v chráněných územích. Výběr je proveden
s ohledem na potenciální zdroje kontaminace a na předchozí sledování v letech 1994 – 1996.
Sledovány jsou skupiny látek:
•
•
•

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), sleduje se seznam vybraných 16 nebo 12
individuálních uhlovodíků,
polychlorované bifenyly (PCBs), kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 180
persistentní organochlorové pesticidy a jejich metabolity (DDT, DDD, DDE, HCH, HCB).

2.3.7.5 Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR) má k dispozici výsledky emisní bilance PAHs, PCDDs, PCDFs,
PCBs za roky 2001 a 2002 na celostátní a regionální úrovni (kraje ČR), včetně prognózy celostátních
emisí do roku 2015. Výpočty a prognózy provádí Centrum dopravního výzkumu (CDV) v rámci
řešeného projektu VaV „Výzkum zátěže životního prostředí z dopravy“ (http://www.cdv.cz).
2.3.7.6 Další aktivity
Sledování POPs je i součástí některých výzkumných projektů a pilotních studií s několikaletým
programem, jejichž výsledky jsou využitelné pro posouzení stavu zátěže složek prostředí POPs
(ovzduší - projekty Silesia, Teplice, Praha; vody a sedimenty - projekt Labe, Odra, TOCOEN/Morava
(Chemical Time Bombs) a TOCOEN/IDRIS; půdy a lesní ekosystémy - TOCOEN/Mountains,
TOCOEN/Surroundings of model sources), projekty vědy a výzkumu VaV/520/1/97 - vybrané/typické
emisní zdroje POPs.
Český hydrometeorologický ústav řešil na základě smlouvy podepsané dne 28. 7. 2000 s MŽP ČR
grantový projekt VaV/650/3/00 „Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR.“ Celková doba
řešení projektu je tři roky (2000 – 2002). Cíle projektu byly následující:
•

•

Hlavním cílem projektu je výzkum výskytu nebezpečných látek v jednotlivých složkách
hydrosféry v takovém rozsahu, jak jsou definovány ve směrnici 76/464/EHS) a dceřiných
směrnicích, směrnici 80/68/EHS i IPPC směrnici 96/91 EH a v neposlední řadě v nedávno
přijaté Rámcové směrnici. Vzhledem k tomu, že Česká republika žádá o přechodné období
v aproximaci směrnic o nebezpečných látkách, vyřešení této problematiky je jednou
z priorit v oblasti vodního hospodářství. V tomto ohledu bude provedena rešerše rozsahu
monitoringu jakosti povrchových a podzemních vod v zemích EU.
Dalším cílem navrhovaného projektu je vyhodnocení trendů dlouhodobého vývoje
znečištění nebezpečnými látkami v objektech pozorování státních sítí sledování jakosti vod
a v dalších sítích pozorování (SMS, podniky Povodí, a.s., a dalších účelových
monitorovacích sítí). V rámci projektu bude také vyhodnocen vývoj stavu znečištění vod
vzhledem k jakostním cílům definovaným v jednotlivých směrnicích EU. V souvislosti
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s uvedenými cíli bude empiricky a modelově hodnocena vzájemná vazba povrchové vody
– podzemní vody.

2.3.7.7 Ostatní možné zdroje dat
Část emisních dat získaných měřením není dostupná prostřednictvím ČIŽP, je chráněna obchodním
tajemstvím a je majetkem zadavatelů měření (především velké energetické zdroje, spalovny
komunálního odpadu, významné hutní podniky, koksovny, petrochemický průmysl).
Atmosférická depozice nezbytná pro další souvislosti týkající se účinků na ekosystémy (kritických zátěží) je sledována pouze v části mokrá depozice, schází propočty suché depozice.
Monitoring Státní meliorační správy se zabývá sledováním vybraných proměnných prostředí ve
spravovaných akvatických ekosystémech. Výsledky jsou pravidelně uveřejňovány v souhrnných
tematických zprávách MZe ČR i MŽP ČR a dále prostřednictvím www stránek
http://www.monsms.cz/. Obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monitoring jakosti vody na drobných vodních tocích
Monitoring jakosti vody na malých vodních nádržích
Monitoring chemického složení sedimentů v drobných vodních tocích
Monitoring chemického složení sedimentů v malých vodních nádržích
Hydrobiologický monitoring
Ostatní souvisící činnosti (GIS, sledování průtoků, hydrologie malých povodí)

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hodovský, Hlinky 60, 603 00 Brno, tel.: 05/4321223130-32, fax:
05/43212231-31, e-mail: monsms@monsms.cz. Státní meliorační správa je od roku 2001 novým
subjektem - Zemědělskou vodohospodářskou správou.
Detailní popis jednotlivých monitorovacích programů je součástí NPOPsINV2003.
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2.3.8 Současná úroveň informovanosti, zvýšení povědomí a vzdělávání cílových skupin
V oblasti persistentních organických látek má ČR dlouholetou tradici pokud jde o jejich sledování ve
složkách životního prostředí, provádění emisní inventury, monitoringu, výzkumu i likvidaci těchto
látek. Netýká se to sice všech POPs a všech problémů rovnoměrně, přesto je hladina existujících
informací velmi vysoká a srovnatelná s řadou členských zemí EU. Největší množství existujících
informací se týká PCBs a některých OCPs (DDTs, HCHs, HCB) a matric jako jsou vody, půdy,
potraviny i člověk. ČR má také jako jediná země Střední a Východní Evropy emisní inventuru POPs
založenou na rozsáhlém souboru emisních faktorů naměřených na vlastních stacionárních emisních
zdrojích. Méně příznivá je situace v oblasti mobilních zdrojů především v důsledku akutního
nedostatku naměřených emisních faktorů POPs, neboť tyto nepatří mezi limitované složky a proto se u
vozidel prakticky neměří.
Méně informací je k dispozici pokud jde o některé typy OCPs (toxafen, driens – aldrin, dieldrin,
eldrin; chlordan) a především PCDDs/Fs. To je ve většině případů spojeno s analytickou, finanční a
přístrojovou náročností stanovení těchto typů POPs. Situace se výrazně pokud jde o dostupné
instrumentální zázemí změnila v roce 2002, kdy byly zakoupeny tři systémy vysokého rozlišení
(HRGC/HRMS) vhodné pro stanovení PCDDs/Fs v různých abiotických a biotických matricích.
V případě použití alternativních metod (například GC-MS/MS) je nutné zajištění průkazné validace
analytického procesu.
Základním problémem je skutečnost, že řídící sféra na všech stupních řízení využívá těchto
existujících informací jen málo. Tyto informace také nejsou dostupné ve veřejnosti přístupné formě
(prezentace, expertní vysvětlení), což často vede k dezinformacím, dezinterpretacím, panikám, jenž
nepřispívají optimálnímu řešení problému.
K uklidnění veřejného zájmu, zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti, jsou nutné spolehlivé,
přesné, jasné a srozumitelné informace o problémech POPs. Tyto informace budou zajišťovány
prostřednictvím POPs Centra a všech odborných, vědecko-výzkumných institucí, univerzit a dalších
subjektů spojených s touto problematikou – informací týkajících se zdrojů POPs, jejich hladin v
prostředí, expozice člověka, možných účinků a rizik, nejistot atd.
Je nutné si uvědomit po zkušenostech s různými výchovně-vzdělávacími kampaněmi, že veřejnost
nechce být pouze informována, ale chce hrát aktivní roli například v prevenci vstupů do prostředí.
Účelem programu osvěty a propagace je dát odborné i laické veřejnosti k dispozici co možno
nejúplnější souhrn informaci o podstatě problémů spojených s POPs, existujících a připravovaných
předpisech, vazbě na jiné platné předpisy a poskytnout dostatečné informace pro všechny cílové
skupiny obyvatelstva v odpovídajícím rozsahu.
Současný stav informací a povědomí o problematice POPs je často velmi protichůdný, protože na
jedné straně jsou POPs prezentovány jako supertoxické látky, jindy se s odpady obsahujícími
například PCBs zacházelo/zachází bez potřebné ochrany z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a
ochrany prostředí.
Tyto zcela odlišné přístupy vedly k tomu, že byly odmítány i zcela reálné způsoby nakládání s PCBs odpady, které by měly být ověřeny zkušebním provozem, a byly uplatňovány přehnaně přísné
standardy resp. jejich výklad, který vycházel z názoru, že látka s jakýmkoli obsahem PCBs je velmi
nebezpečným odpadem a je proto legitimní zamezit jakémukoli legalizovanému nakládání s ní v rámci
působnosti příslušného orgánu. Tak docházelo k tomu, že oleje s obsahem PCBs byly spalovány ve
vlastních podnikových topeništích, která nezaručovaly dostatečný rozklad PCBs. Při takovémto
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spalování vznikaly mnohem toxičtější dioxiny emitované bez kontroly nízkými komíny. Bylo často
odmítáno provedení krátkodobých provozních zkoušek, které mohly potvrdit či vyvrátit vhodnost a
spolehlivost konkrétního postupu.
Příklad PCBs také ukazuje, že valná část nezodpovědného nakládání s těmito odpady nevyplývala ze
záměrů nebo zlé vůle, ale z neznalosti laické veřejnosti, z absence kvalifikovaných informací u
původců těchto odpadů (snad s výjimkou pracovníků energetiky, kteří byli velmi přesně informováni v
souvislosti s interními předpisy a požadavky rozvodných závodů) atd. Nedostatečná byla znalost
existujících právních předpisů a jejich výklad pro některá kritéria a standardní postupy manipulace
s PCBs. Nedostatečný byl/je i přísun doplňujících podrobnějších podkladů a informací využitelných
pro pracovníky státní správy i samosprávných orgánů.
Z toho důvodu je nezastupitelnou součástí koncepce implementace SÚ i program osvěty a propagace.
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2.3.9 Významné aktivity NGO
2.3.9.1 Sdružení Arnika

2.3.9.1.1 Aktivity programu Toxické látky a odpady
Informace uvedené v této části představují prezentaci aktivit a kampaní nevládních organizací, autoři
NIP se neztotožňují se všemi závěry v textu uvedenými, ale berou je jako podklad pro možná další
šetření v průběhu dalšího projednávání NIP.
Budoucnost bez jedů
Cílem tohoto projektu (kampaně) bylo dosáhnout ratifikace Stockholmské úmluvy a zavedení
integrovaného registru znečišťování. Vedlejším cílem projektu je dosáhnout důsledné prevence úniků
toxických látek na konkrétních místech (viz „horká místa“ níže) anebo vyřešit likvidaci starých
ekologických zátěží. Hlavního cíle se podařilo dosáhnout, a proto jsme si stanovili nový cíl, kterým je
implementace Stockholmské úmluvy. Projekt zahrnuje řadu aktivit včetně namátkového monitoringu
POPs, který vzhledem k omezeným finančním možnostem nemůže být rozsáhlejší než 1 - 4 vzorky
v návaznosti na jedno z horkých míst.
Důležitou součástí projektu je také získávání informací o výsledcích měření POPs od orgánů státní
správy i původců znečištění. Takto získaná data jsou k dispozici v archivu programu. Součástí
projektu je i zpracování a publikace zpráv (Lindan - pesticid pro černou listinu a připravovaná zpráva
o odpadech produkovaných spalovnami), které jsme poskytli i jako jeden z podkladů pro zpracování
NIP. Podstatnou část tvoří osvětové publikace (letáčky o Stockholmské úmluvě nazvané „Toxická
12“, „Toxické látky“, „Spolana a jedy u Labe“ a další).
Projekt má samostatné internetové stránky http://bezjedu.arnika.org/ .
Případy (horká místa) v jednotlivých krajích, jimž se kampaň věnuje
Spolana Neratovice - staré ekologické zátěže, vliv současného provozu na životní prostředí
Problematika Spolany Neratovice je podrobněji rozepsána na jiných místech NIPu. Arnika se snaží
dosáhnout toho, aby byly úniky toxických látek ze Spolany Neratovice pokud možno zcela
eliminovány. Prosazujeme proto nejdříve důsledné zjištění zdrojů úniků chlororganických látek a
těžkých kovů, ať už ze starých ekologických zátěží, tak ze současného provozu chemičky. Usilujeme
také o to, aby bylo co nejdříve ukončeno používání rtuti pro výrobu chloru ve Spolaně, což je důležité
vzhledem k úvahám o zařazení rtuti na seznam Stockholmské úmluvy a vzhledem k Protokolu o
těžkých kovech LRTAP. Případu jsou věnovány internetové stránky http://spolana.arnika.org/ .
PCB v Ostravě
Ostravsko je z mnoha důvodů jednou z oblastí ČR, která patří k nejvíce zatíženým polychlorovanými
bifenyly a PCDD/Fs. Je to dáno mimo jiné koncentrací firem, které se dříve věnovaly anebo se stále
ještě věnují shromažďování a odstraňování odpadů s obsahem PCB. Ale samozřejmě také velkou
koncentrací průmyslu jako takového. Arnika prosazuje důsledné zmapování potenciálních zdrojů
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úniků PCB do prostředí v této
http://bezjedu.arnika.org/ostrava .

oblasti.

Případu

jsou

věnovány

internetové

stránky

Bývalý sklad pesticidů v Klatovech - Lubech
Ve jedné z budov a na dvoře statku v Klatovech - Lubech, který získala v restituci zpět rodina
Rychtaříkových, byly od 70. let skladovány pesticidy včetně DDT, lindanu a dalších. Probíhala zde i
příprava postřiků z těchto pesticidů. Měření zadaná sdružením Arnika prokázala především vysoké
koncentrace DDT a metabolitů ve smetcích a seškrabcích z podlahy hospodářské budovy, stejně tak i
ve vejcích slepic chovaných na dvoře. Ve vejcích byla zjištěna i zvýšená hladina PCDD/Fs. Arnika
usiluje o ekologicky bezpečnou dekontaminaci této ekologické zátěže. Případu jsou věnovány
internetové stránky http://klatovyluby.arnika.org/ .
Bývalá skládka odpadů s PCB a DDT v Milovicích a nynější ilegální sklad odpadů s PCB v Mratíně
Do bývalého vojenského prostoru v Milovicích byl situován projekt firmy Alisa na výstavbu spalovny
nebezpečných odpadů. Po krachu firmy zbyla jen skládka odpadů s obsahem široké škály POPs
(především PCB a DDT). Případu se věnoval Greenpeace. Arnika se jím začala zabývat až
v souvislosti s odvozem odpadů firmou EKOBO, která byla velice úzce propojená s vlastníky
spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem (firmou REAN), kde byla část odpadů z Milovic
spálena, přestože spalovna nemá parametry na likvidaci POPs. Firma EKOBO nakonec odpady uložila
ve dvou budovách v obci Mratín, přestože neměly příslušné parametry pro uložení látek typu PCB. Do
jednoho ze skladů navezla i transformátory s oleji s obsahem PCB z jiných míst. Arnika prosazuje
bezpečnější uložení těchto odpadů do doby než bude k dispozici ekologicky bezpečná nespalovací
technologie.
Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky
Skládka má již po šest let díky nekázni provozovatele porušenou izolaci. Případ nesouvisí přímo
s POPs, i když jejich přítomnost na skládce nelze vzhledem ke špatně vedené evidenci vyloučit.
Případu jsou věnovány internetové stránky http://bezjedu.arnika.org/pozdatky .
Spalovny odpadů
Součástí projektu „Budoucnost bez jedů“ je několik lokálních, regionálních či národních aktivit, které
směřují k omezení negativního vlivu spaloven odpadů na životní prostředí. Mezi nejnovější patří
zpráva o nakládání s odpady, které spalovny produkují. Tuto zprávu připravuje sdružení Arnika nejen
pro ČR, ale i na mezinárodní úrovni jako součást aktivit Pracovní skupiny pro dioxiny, PCB a odpady
sítě IPEN. Spalovaní odpadů jsou věnovány internetové stránky http://spalovny.arnika.org/ .
Databáze spaloven a energobloků
Pravidelně aktualizovaná databáze měření škodlivin vypouštěných do vzduchu či obsažených
v odpadech ze spaloven odpadů a energobloků v ČR. Údaje do databáze sdružení získává z podkladů
jež shromažďují orgány státní správy a údajů poskytnutých samotnými provozovateli spaloven a
energobloků. Výstupy databáze jsou zpřístupňovány na internetu
(http://www.ecn.cz/dioxin/spal_map.shtml).
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Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem
V Lysé nad Labem vyrostla na místě starší uzavřené spalovny odpadů nová. Spalovna byla spuštěna
do zkušebního provozu v roce 2000. Ve spalovně skončila i část odpadů z Milovic. Firma EKOBO,
která zajišťovala přebalení a uložení odpadů s obsahem PCB z areálu milovické spalovny, je
propojená s firmami provozujícími spalovnu v Lysé nad Labem. Arnika odebrala v okolí spalovny
v březnu - červenci 2003 jeden vzorek půdy a dva vzorky drůbeže a zadala jejich rozbor na obsah
PCDD/Fs a PCBs. Výsledky prokázaly zvýšené hladiny těchto látek v drůbeži. Na jejich základě
zadaly další měření město Lysá nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje. Vedle emisí dioxinů a
spalování odpadů s obsahem PCB je problémem spalovny nedostatečná ochrana před úniky toxických
látek do podpovrchových vod a půdy a nedostatečná evidence nakládání se spalovanými odpady.
Případu jsou věnovány internetové stránky s adresou http://bezjedu.arnika.org/lysa .
Spalovna komunálních odpadů v Liberci
Spalovnu komunálních odpadů v Liberci provozuje akciová společnost Termizo vlastněná PPF a
městem Liberec. Po zkušebním provozu byla v roce 2000 zkolaudována. Kapacita tohoto závodu je
96.000 tun odpadů ročně. Jeho výstavba stála více jak 1,7 miliardy Kč. Spalovna měla vysoké
koncentrace dioxinů v emisích do ovzduší. V srpnu 2000 byla naměřena hodnota 8, ng TEQ/m3.
Spalovna míchá popel a popílek a ukládá je na skládku komunálních odpadů, přestože v popílku jsou
vysoké koncentrace dioxinů. Od srpna 2002 má společnost Termizo na směs popela a popílku
vystaven certifikát opravňující ji nakládat s ním jako se stavebním materiálem. Arnika usiluje o to, aby
se s popílkem ze spalovny nakládalo šetrnějším způsobem k životnímu prostředí. Případu se věnuje
také ekologické sdružení Děti Země. Případová studie liberecké spalovny bude součástí studie
připravované Arnikou. Starší informace k tomuto případu lze nalézt na internetových stránkách
http://www.ecn.cz/dioxin/libspal .
Spalovna nebezpečných odpadů ve Vyškově
Spalovna nebezpečných odpadů existuje ve Vyškově již od roku 1991. Nyní má 3 spalovací jednotky a
představuje jeden z největších zdrojů znečišťování životního prostředí ve Vyškově. Sdružení Arnika se
její problematikou začalo zabývat v roce 2002. Zpracovalo o spalovně souhrnnou zprávu
publikovanou na internetu.
Případu jsou věnovány internetové stránky s adresou http://vyskov.arnika.org/spalovna.shtml .
2.3.9.1.2 Aktivity zaměřené na prevenci vzniku POPs
Důležitým opatřením zmíněným v Příloze C Stockholmské úmluvy je předcházení vzniku POPs, čili
nejlepší praxe ochrany životního prostředí (BEP = Best Environmental Practice).
Konkrétně příloha cituje tato opatření:
(c) podpora zpětného získávání a recyklace odpadu a látek vznikajících a užívaných v procesech;
(d) náhrada vstupních látek, které jsou persistentními organickým škodlivinami nebo u nichž je přímé
spojení mezi materiálem a úniky persistentních organických škodlivin ze zdroje;
Na tyto dvě oblasti jsou zaměřené dva projekty/kampaně programu Toxické látky a odpady sdružení
Arnika:
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Zdravotnictví bez PVC
PVC je jednou z důležitých složek odpadů, jejichž spalováním vznikají POPs. Stejně tak dochází
k únikům POPs při výrobě PVC. Arnika prosazuje náhradu PVC méně problematickými alternativami
nejen u zdravotnických pomůcek a přístrojů. Projekt má internetové stránky http://pvc.arnika.org/ .
Odpad je surovina
Předcházení vzniku odpadů, znovupoužití výrobků, třídění odpadů a jejich recyklace tvoří základ
koncepce „zero waste“, kterou Arnika prosazuje v managementu nakládání s odpady. Jde o důležitý
nástroj předcházení vzniku POPs při nakládání s komunálními odpady. Projekt má samostatné
internetové stránky http://odpady.arnika.org/ . Jeho součástí je účast v pracovních komisích MŽP ČR
navazujících na Plán odpadového hospodářství ČR.
2.3.9.1.3 Mezinárodní aktivity
Evropská pracovní skupina IPEN
V dubnu 2000 uspořádalo Centrum pro podporu občanů (tehdy sekce Dětí Země) mezinárodní
konferenci, na které vznikla neformální pracovní skupina celosvětově sítě IPEN (= International POPs
Elimination Network). Tato pracovní skupina dnes sdružuje přes 30 nevládních organizací z celé
Evropy. Její vedení převzal v roce 2001 program Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Pracovní
skupina uspořádala již celkem 4 konference, vydala tři zprávy a podílela se na vydání sborníku
přednášek z konferencí pořádaných v ČR v lednu 2003. Její členské organizace vydaly řadu
osvětových materiálů týkajících se POPs.
Sekretariát Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady
Od ledna 2002 hostí Arnika sekretariát Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady. Tato
pracovní skupina uspořádala ve spolupráci s UNIDO a za její finanční podpory v lednu 2003
mezinárodní konferenci „Nespalovací technologie pro destrukci POPs“ a vydala z ní sborník. Účastní
se také práce expertní skupiny ustavené pro výklad pojmů BAT/BEP v rámci Stockholmské úmluvy.
Pracovní skupina „Spalovny“ Health Care Without Harm
Arnika je členskou organizací mezinárodní sítě Health Care Without Harm (HCWH) zaměřené na
problematiku nakládání s odpady, PVC a dalších látek ve zdravotnictví z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí. Z této spolupráce vyplynulo umístění sekretariátu pracovní skupiny „Spalovny“ u
Arniky.
Arnika vydala v listopadu 2003 studii HCWH „Nespalovací technologie pro nakládání se
zdravotnickými odpady“.
2.3.9.1.4 Centrum pro podporu občanů
Centrum pro podporu občanů je vedle programu Toxické látky a odpady dalším subjektem sdružení
Arnika, jehož aktivity mají vztah ke Stockholmské úmluvě. Jeho rolí je poskytování asistence

63

R-T&A

Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice

aktivním občanům a občanským sdružením v oblasti ochrany životního prostředí, včetně případů
týkajících se znečištění pesticidy anebo třeba spaloven odpadů. Tento subjekt také původně publikoval
(ještě jako součást Dětí Země) první souhrnné zprávy o POPs ve střední a východní Evropě (POPs jed v srdci Evropy I a II).

2.3.9.1.5 Publikace a internetové stránky
Publikace zaměřené na problematiku POPs
Program Toxické látky a odpady
2002:



Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek (český překlad zprávy WHO z roku 1998)
řada osvětových materiálů: Toxická 12, Toxické látky, Spolana a jedy u Labe, Spalovny
odpadů ad.

2003:





International Workshop on Non-Combustion Technologies for Destruction of POPs (Prague,
January 16, 2003) - proceedings (english version)
Lindan - pesticid pro černou listinu
Nespalovací technologie pro nakládání se zdravotnickými odpady (studie HCWH)
osvětové materiály: Dioxiny, Spolana Neratovice, Spalovna Lysá nad Labem, Spalovna
Mydlovary, Spalovna Liberec ad.

Centrum pro podporu občanů
2000:


POPs - jed v srdci Evropy I

2001:


POPs - jed v srdci Evropy II (anglická a doplněná česká verze)

2002:


Pesticides in Central Europe - National Reports

Internetové stránky týkající se problematiky POPs

Anglické stránky:
IPEN - http://www.ipen.org/
IPEN - Europe - http://pops.ecn.cz/
Health Care Without Harm - http://www.noharm.org/
Anglické stránky Arniky - http://english.arnika.org/
International Workshop on Non-Combustion Technologies for Destruction of POPs (Prague, January
16, 2003) - http://pops2003.arnika.org/
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Česky:
Budoucnost bez jedů - http://bezjedu.arnika.org/
Horká místa kampaně Budoucnost bez jedů:
Klatovy - Luby - http://klatovyluby.arnika.org/
Spolana Neratovice - http://spolana.arnika.org/
Lysá nad Labem - spalovna nebezpečných opadů - http://bezjedu.arnika.org/lysa
PCBs v Ostravě - http://bezjedu.arnika.org/ostrava
Skládka Pozďátky - http://bezjedu.arnika.org/pozdatky
Spalovna odpadů Vyškov - http://vyskov.arnika.org/spalovna.shtml
Liberec - spalovna komunálních odpadů (starší stránky) - http://www.ecn.cz/dioxin/libspal/
Další stránky:
PVC - http://pvc.arnika.org/
Spalování odpadů - http://spalovny.arnika.org/
Odpad jako surovina - http://odpady.arnika.org/
Centrum pro podporu občanů - http://cepo.arnika.org/
Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika - http://toxic.arnika.org/
Databáze spaloven a energobloků - http://www.ecn.cz/dioxin/spal_map.html
Dioxiny - http://www.ecn.cz/dioxin
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2.3.10 Přehled technické infrastruktury pro POPs hodnocení, měření, stanovení, řízení,
výzkum a vývoj – napojení na mezinárodní programy a projekty
Detailní přehled monitorovacích programů realizovaných v ČR, přehled laboratorních kapacit,
řešených výzkumných projektů týkajících se POPs je detailně uveden v NPOPsINV 2003 (kapitoly 10,
11, 17).

2.3.10.1 Monitoring
Monitoring je důsledně v čase a prostoru definované sledování přesně určených ukazatelů v bodech
tvořících síť, jež při určené hladině pravděpodobnosti reprezentují daný region a následně pak území
státu.
Monitoring slouží k maximálně objektivnímu sledování stavu a změny stanovených ukazatelů složek
životního prostředí v daném regionu.
Monitoring obecně pouze kontroluje nebo signalizuje stav, změny a jejich příčiny ve složkách
životního prostředí.
Výstupy z monitoringu slouží k hodnocení expozice v rámci systémů hodnocení humánních a
ekologických rizik, následným rozhodnutím, změnám ve způsobu hospodaření, legislativě, řízení a
strategie, kontrole účinnosti přijatých opatření, dotací apod.
Monitorovací programy by měly být vyvíjeny v souladu s kontrolou požadavků současné legislativy a
měly by monitorovat účinnost strategických dokumentů jako jsou mezinárodní konvence a protokoly a
národní opatření pokud jde o prostředí a jeho trendy. Tyto programy jsou základní pro identifikaci
následných opatření.
Nejdůležitějšími body vývoje a přípravy monitorovacích programů jsou otázky měřících metod a
standardů – nezbytnou podmínkou účinných kontrolních a monitorovacích mechanismů je dostupnost
vhodných měřících metod a srovnatelnost dat. V současné době například metody pro stanovení
některých pesticidů, PCDDs/Fs a dioxinům podobných PCBs (DL PCBs) jsou drahé a pomalé. Proto
se musí vývoj orientovat na metody s nízkou cennou umožňující rutinní analýzu většího počtu vzorků
a produkující rychlé, levné a spolehlivé výsledky o přítomnosti těchto látek v prostředí, krmivech a
potravinách. Pro získání srovnatelných, konsistentních, spolehlivých a vysoce kvalitních měření je
nezbytné implementovat vysoce kvalitní standardní metody na úrovni EC. Pokud jde o kontrolu,
nebude dostatečně účinná, pokud nebudou umožněny neohlášená měření. Kontrolní měření časově
plánovaná necharakterizují skutečné provozní podmínky.
2.3.10.2 Výzkum v oblasti POPs v ČR
Výzkum v oblasti persistentních organických polutantů má v ČR dlouholetou tradici, o čemž svědčí i
přehled výzkumných úkolů k této problematice řešených v uplynulém desetiletí (viz NPOPsINV2003).
Na druhou stranu lze ale také konstatovat, že v této oblasti chybí koncepčnost a koordinovanost na
všech úrovních a u všech agentur a institucí. Grantová agentura ČR (GA ČR) problémy životního
prostředí zahrnuje v projektech pod jednotlivé přírodní vědy, specializace jako je environmentální
chemie či ekotoxikologie neexistují v kontrastu se zeměmi EU jako samostatné obory, nejsou ani
v číselníků vědních oborů. Tyto obory jsou stále chápány jako ryze aplikované, mnozí odborníci
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dodnes nemají ani základní povědomost o směrech základního environmentálního výzkumu a berou
ho jen jako jakési aplikace klasických vědních oborů v prostředí.
Proto ani cílený výzkum na jednotlivé problémy životního prostředí neexistuje v míře v jaké by to
bylo potřebné. Rovněž vědecko-výzkumná politika MŽP má v tomto ohledu daleko do dokonalosti,
nemluvě ani o problémech s nesystematičnosti a nelogičnosti vyhlašování projektů.
Vzhledem k tomu, že SÚ, POPs Protokol Úmluvy o přeshraničním transportu látek znečišťujících
ovzduší (UN ECE CLRTAP) i vědní politika EC systematicky vyžadují a předpokládají výzkum i
v této oblasti, je třeba této problematice i v podmínkách ČR věnovat potřebnou pozornost. Zvláště i
vzhledem k tomu, že NPOPsINV2003 i další výzkumné projekty dosud realizované ukázaly na řadu
oblastí kam by měl být environmentální výzkum směřován.
V případě SÚ je jeho orientace dána jednak souvislostmi s hodnocením účinnosti opatření úmluvy
a jednak hodnocením případných nových látek, jenž by mohly patřit na seznam polutantů SÚ.
EC orientuje pozornost v této oblasti v souvislosti s EC Strategii pro dioxiny a PCBs na výzkum DL
PCBs, jejich účinků, hodnocení rizik a na environmentální osud PCBs a PCDDs/Fs, toxické a
ekotoxické účinky, studium transportních a transférových procesů, degradačních mechanismů,
bioakumulace a bioobohacování, destrukce. To jsou v podstatě základní aspekty problematiky POPs,
jenž je nutné znát a studovat i u nových typů polutantů, o nichž dosud víme jen velmi málo.
Řešení problému POPs vyžaduje legislativní základ, finanční předpoklady, technické možnosti
a laboratorní a institucionální kapacity.
2.3.10.3 Kapacity pro odstraňování POPs v ČR
Možnosti technických řešení likvidace zbytků původní produkce POPs, odpadů kontaminovaných
těmito látkami a kontaminovaných matric jsou shrnuty v NPOPsINV2003 a to z pohledu dostupných
technologií a biotechnologií.
V této inventuře je i část věnovaná v ČR dostupným laboratorním kapacitám pro stanovení POPs
v abiotických i biotických složkách prostředí.
Nejběžnější způsob nakládání s evidovanými odpady, obsahujícími PCBs, je v České republice
skladování (80,4 %), spalování s využitím tepla (13,9 %). Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje
kapacita na přepracování těchto odpadů, významným způsobem odpadového hospodářství je vývoz.
Zatím lze předpokládat, že skladované množství bude vyvezeno, nebude-li k dispozici taková
technologická kapacita.
Česká republika nemá dostatečnou technologickou kapacitu pro odstranění zbytků PCBs a OCPs,
odpadů kontaminovaných POPs (zejména PCBs) a kontaminovaných zemin a sedimentů.
Pro odstranění odpadů s POPs je možné využít jejich spalování ve spalovně nebezpečných odpadů
v Ostravě.
Spalovna nebezpečných odpadů (NO) v Ostravě byla majetkem společnosti EKOTECHNIEK-EAST
s.r.o., která byla členem belgického konsorcia SITA. Nyní je spalovnou provozovanou společností
SPOVO, s.r.o. Spalovna byla postavena v areálu podniku Moravské chemické závody, a.s. za účelem
odstranění vlastních odpadů vznikajících při výrobě. Je umístěna v prostoru severní průmyslové zóny
Ostravy.
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Spalovna je určena pro bezpečné odstraňování nebezpečných odpadů. Za tímto účelem má povolené
mísení odpadů. Umožňuje spalovat kapalné, kašovité, pastovité i pevné odpady. Z hlediska škodlivin
je určena pro spalování všech nebezpečných odpadů včetně vysoce stabilních organických látek
s obsahem chloru a vysokým obsahem síry. Koncentrace Cl ve vsázce odpadu je však prozatím
limitována koncentrací 12 kg Cl2/hodinu (to znamená, že nelze spalovat pouze halogenované oleje, je
nutné spoluspalování dalších odpadů). Dalším limitujícím faktorem je výhřevnost odpadu.
V současné době jsou ve spalovně přijímány a spalovány kondenzátory o objemu od 1 litru do 6 litrů
náplně s obsahem PCBs. Zneškodňují se tak, že se dopraví do pece bez úpravy (nedrtí se).
Kondenzátory obsahují některé hliníkové součásti, které mohou způsobovat spalovně problémy
(zejména na elektrofiltru), může se stát, že bude jejich příjem a zneškodnění omezen. Podle posledních
informací SPOVO Ostrava je záležitost spalování kondenzátorů technologicky vyřešena.
Spalovna není připravena pro odstraňování transformátorů. Jedná se zejména o předúpravu odpadu
před vlastním spalováním, např. demontáž, drcení, mletí apod.
Rozhodnutím MŽP ze dne 29. 6. 2000 byla spalovně udělena autorizace pro sběr, výkup a odstranění
NO s obsahem PCBs.
V současné době se zvažuje možnost spalování zeminy kontaminované PCBs z areálu podniku Nová
Huť a.s.
Určité druhy odpadů s PCBs (použité oleje s obsahem PCB limitovaným do 50 mg.kg-1) je možné
odstraňovat v cementárnách.
V ČR i v zahraničí byly prováděny spalovací zkoušky s látkami obsahujícími PCBs již od poloviny
80-tých let minulého století. Základní poznatky jsou následující:
o

o

o

Vzhledem k obrovským zádržím, vysokým provozním teplotám a zásaditému charakteru
vsázky se jeví cementářské pece jako zařízení vhodná k spoluspalování vysoce stabilních
organických látek.
Obavy přitom však vzbuzuje fakt, že nízké hodnoty emisí POPs (speciálně PCDDs/Fs)
naměřené v odplynu jsou důsledkem obrovského naředění a že z tohoto hlediska mohou být
celkové emise PCDDs/Fs cementárny, udané v miligramech TEQ/24 hod, při odstranění
ekvivalentních množství nebezpečných odpadů vyšší než hodnoty udávané pro některé
spalovny nebezpečných odpadů.
Z těchto důvodů lze doporučit použití cementářských pecí k odstraňování POPs látek jen
v omezené míře (např. oleje s obsahem PCBs do 50 mg.kg-1), přičemž každému povolení by
mělo předcházet zvláštní řízení.
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2.3.11 Identifikace ovlivněných částí prostředí a obyvatelstva, odhad rozsahu a
velikosti ovlivnění kvality prostředí a lidského zdraví
2.3.11.1 Výskyt POPs v prostředí ČR
Informativní přehled aktuálního stavu kontaminace jednotlivých složek prostředí ČR je uveden
v příloze č. 6 a podrobný popis je součástí NPOPsINV 2003 (Kapitola 6).

2.3.11.2 Obsah POPs v potravinách a vybraných veterinárních komoditách
Z hodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmivech, živočišných
produktech) podle jednotlivých vyšetřovaných matric a trendových grafů lze učinit následující závěry:
a) Dominující kontaminantou u zvířat byly:
•
•
•
•

polychlorované bifenyly (PCBs) zvláště u skotu, ale i prasat,
chlorované pesticidy (DDTs, lindan, HCB) a PCBs u lovné zvěře a dravých ptáků,
DDTs a PCBs u sladkovodních ryb,
aldrin, dieldrin, heptachlor, α+β−HCHs nebyly z veterinárně hygienického hlediska až na
ojedinělé případy závažné.

b) Hlavním zdrojem kontaminace zvířat byly:
•
•
•
•

kontaminovaná krmiva objemná, obiloviny a krmné směsi v případě skotu,
obiloviny a krmné směsi v případě prasat a drůbeže,
znečistěné vody v případě sladkovodních ryb a vodní drůbeže,
kontaminované prostředí a potravní nika v případě lovné zvěře a bioindikátorů.

c) Primární zdroje kontaminace krmiv, prostředí nebo přímo zvířat byly
•
•
•

•

technické suroviny s obsahem PCBs (nátěrové hmoty, izolační materiály, hydraulické
oleje aj.) používané v prostředí farem hospodářských zvířat,
kontaminovaná prostředí šrotoven, skladů krmiv a krmných komponent po předchozí
manipulaci s pesticidními látkami na farmách hospodářských zvířat,
průmyslové havárie s únikem PCBs do vodotečí a vodních nádrží, vypouštění odpadů
z průmyslových výrob do vodotečí a kalových rybníků, důsledky splachování
kontaminované zeminy chlorovanými pesticidy po vydatných dešťových srážkách,
vyplavení deponií průmyslového odpadu, agrochemikálií, komunálního odpadu po
záplavách, uměle vytvořené vodní nádrže na plochách dříve zemědělsky intenzivně
obhospodařované půdě s použitím agrochemikálií,
použití chlorovaných pesticidních látek v zemědělské krajině a lesním prostředí a tím
zatížení potravní niky volně žijící zvěře včetně kontaminovaných povrchových vod (tůní,
kališť) využívaných zvěří k napájení.

d) Přetrvávající nebezpečí hrozí:
•

v dosud neodstraněných a neškodně zlikvidovaných materiálech s obsahem PCBs
v prostředí, uvolnění PCBs z nedostatečně bezpečně skladovaných hmot s obsahem těchto
látek zvláště při záplavách,
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uvolnění organochlorových látek ze skládek různého charakteru do povrchových vod
(záplavy, vydatné deště), průsak do spodních vod,
obnažení (odkrytí) materiálů s obsahem PCBs ve stájích při jejich rekonstrukcích a
stavebních úpravách, které byly v předchozích letech pouze převrstveny jiným neškodným
materiálem,
v dosud nezlikvidovaných starých agrochemikáliích s obsahem organochlových látek
„dočasně“ odložených,
v opětovném použití zařízení na skladování krmiv a krmných komponent již dříve
vyřazených pro neodstranitelnou kontaminaci PCBs (staré silážní jámy), v opětovném
naskladnění již delší dobu nepoužívaných stájí, kde mohou být materiály s obsahem
PCBs,
v dovozu již kontaminovaných zvířat, krmiv a krmných komponent ze zahraničí.

•
•
•
•

•

Podrobnější charakteristika problémů je uvedena v příloze č. 7 a v kapitolách 6.5 a 7 NPOPsINV2003.
2.3.11.3 Hodnocení kontaminace potravního koše v ČR
V rámci inventarizace dostupných údajů byla využita oficiální databáze výsledků monitoringu dietární
expozice člověka, který od roku 1994 provádí SZÚ ve spolupráci s Hygienickou službou. Databáze
obsahuje přes 150 tisíc analytických výsledků, z nichž více než 110 tisíc zahrnuje data k některým
výše uvedeným perzistentním látkám. Výčet látek, které jsou dále hodnoceny z hlediska dietární
expozice pro populaci v ČR, v agregované podobě je následující:
•
•
•
•

aldrin, DDTs, dieldrin, endrin, heptachlor, HCB
PCBs
PCDDs, PCDFs
polycyklické aromatické uhlovodíky, endosulfan, lindan, HCHs

Kapitola obsahuje následující údaje a strukturu:
•
•
•
•

Každá skupina látek je jednotným způsobem popsána a základní výsledky jsou graficky
dokumentovány.
Zdravotní riziko je hodnoceno na základě „skutečné i doporučené spotřeby potravin“.
Každá látka je pro dokonalejší orientaci doplněna výčtem frekvence pozitivních nálezů
pro potraviny členěné do tzv. Euroskupin (EFG Name).
Každá látka je doplněna výčtem 30 nejvyšších naměřených hodnot skutečné koncentrace
v potravinách v podobě „jak jezeno“.

Stručné závěry plynoucí z agregace dat za období let 1994 – 2001:
Průměrná chronická expoziční dávka populace sledovaným organickým látkám (polychlorované
bifenyly (PCBs), aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, heptachlor epoxid,
hexachlorbenzen (HCB), alfa-, beta-, delta-, gama- (lindan) izomer hexachlorcyklohexanu, izomery
DDT, DDD, DDE, PAHs) z potravin nedosáhla ve sledovaném období hodnot, které jsou spojovány s
nepřípustným zvýšením pravděpodobnosti poškození zdraví (nekarcinogenní efekt) konzumenta.
Expozice populace odhadovaná podle skutečné spotřeby potravin (SKP 1997) dosahuje nejvyšší
úrovně u PCBs. Expozice sumě sedmi indikátorových kongenerů PCBs dosáhla v roce 2001 průměrné
úrovně asi 8.5 % tolerovatelného denního přívodu (TDI). Největší počet pozitivních analytických
záchytů byl v průběhu celého období pozorován pro kongenery PCBs č. 153, 138 a 180, které se
nejčastěji kumulují v potravinovém řetězci.
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Vysoký počet analytických záchytů byl tradičně pozorován pro p,p´-DDE a HCB. Expoziční dávky
těchto látek však byly tradičně velmi nízké (<1 % ADI pro "sumu DDT" = p,p´-DDT+o,p-DDT+p,p´DDD+p,p´-DDE a < 6 % TDI pro HCB). To svědčí o stále přetrvávající plošné kontaminaci těmito
látkami, ale na úrovni nízkých koncentrací. Další sledované látky se vyskytují s menší frekvencí a
chronická expoziční dávka je relativně nízká.
Odhad expoziční dávky látkám s tzv. dioxinovým účinkem (TEQ 2,3,7,8 - TCDD pro sumu toxických
kongenerů PCBs, dioxinů a dibenzofuranů) představoval v roce 2000 a 2001 hodnotu asi 3 pg TEQ
TCCD.kg-1 t.hm.den-1. Tato hodnota se jeví jako příznivější ve srovnání s předchozími roky.
Expoziční dávka odhadovaná pro sledované látky podle modelu doporučených dávek potravin
dosahuje logicky nejvyšších hodnot pro kategorii dětí ve věku 4-6 roků. Z tohoto hlediska je potřeba
hodnotit i relativně nízké expoziční dávky kriticky, především pro látky s dioxinovým efektem a
PCBs.
Detailní rozbor výsledků hodnocení kontaminace potravního koše je součástí kapitoly 8
NPOPsINV2003.
2.3.11.4 Hodnocení expozice české populace POPs
V České republice byly POPs v tělních tekutinách a tkáních člověka sledovány od poloviny 80. let 20.
století. Systematicky jsou monitorovány od r. 1994 jako součást Systému monitorování zdravotního
stavu obyvatelstva ve vztahu k prostředí (dále MZSO) – projekt 5 „Biologický monitoring“ za roky
1994 – 2002. Kromě toho byly realizovány některé další výzkumné projekty, jejichž výsledky lze
využít pro hodnocení dlouhodobé expozice populace (detaily viz Kapitola 9, NPOPsINV2003). Dílčí
výsledky z tohoto monitoringu jsou uvedeny v Příloze č. 8.
Zátěž populace České republiky polychlorovanými bifenyly vykazuje z hlediska dlouhodobého
časového trendu klesající hodnoty, lze však předpokládat existenci lokalit s vyšší zátěží populace
(např. oblast Uherského Hradiště, Ústí n. L., Ostravsko-karvinsko), i značné individuální rozdíly bez
objasněné příčiny (vliv starých zátěží, stravovací zvyklosti, životní styl). Rovněž zátěž chlorovanými
pesticidy má sestupný trend, což ale neznamená, že by neměla zdravotní význam, zejména z hlediska
působení těchto látek jako endokrinní disruptory nebo (v případě HCB) jako látky s dioxinovými
účinky obecně.
Na základě předložených výsledků je možné konstatovat, že v České republice je dostatek údajů o
expozici, resp. zátěži dospělé populace na základě monitorování mateřského mléka a podkožního tuku,
naopak sporadická jsou k dispozici data o koncentraci těchto látek v krevní plasmě či séru dospělých
osob a chybí epidemiologické studie vztahující údaje o zátěži populačních skupin k možným
zdravotním rizikům (poruchy endokrinní balance, neurotoxicita, imunotoxicita, indukce enzymů
apod.).
Výsledky biologického monitorování v rámci celostátního Systému monitorování zdravotního stavu
populace ve vztahu k prostředí v roce 2002 jsou publikovány v Odborné zprávě za rok 2002 (Státní
zdravotní ústav Praha, červen 2003).
Z výsledků je patrný setrvalý mírný pokles naměřených koncentrací HCB, v případě DDT (resp. DDE)
byl již v roce 2001 zaznamenám vzestup, v roce 2002 nedošlo k patrným změnám, problémem může
být detekovaný vzestup hladin PCBs, kde je podobně jako v roce 1997 možná souvislost
s povodňovými událostmi v létě 2002. Tento předpoklad však vyžaduje podrobnější vyhodnocení
výsledků všech monitorovacích systémů.
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Aktuální výsledky POPs inventury (NPOPsINV2003) a výsledky monitorovacích programů, pilotních
studií a výzkumných projektů ukazují přes zřetelný pokles kontaminace abiotických i biotických
složek prostředí na stále značný počet míst kontaminovaných POPs. Nalezené hodnoty těchto látek
v sedimentech a půdách nejsou v průměru vysoké či překračující významně hodnoty v jiných
evropských zemích, existuje však řada lokalit, kde jsou nalezené hodnoty vysoké v důsledku
dřívějších průmyslových nebo zemědělských aktivit nebo v důsledku trvajícího dálkového přenosu
těchto látek (vysokohorské lokality).
Problémem také je, že nejsou monitorovány všechny staré zátěže především v rizikových a
zranitelných oblastech jako jsou například záplavové oblasti kolem velkých řek apod., kde hrozí
v případě záplav značné riziko kontaminace velkých částí území. To dokládají i výsledky sledování a
monitoringu po záplavách v létech 1997 a 2002.
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3. STRATEGIE A AKČNÍ PLÁNY NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU
3.1 Strategie a Akční plány
Během posledních deseti let vedla rozsáhlá legislativní opatření k přímému či nepřímému
snížení vstupů POPs do prostředí a objektivnímu snížení jejich hladin v potravinách a lidské populaci
a tím k významné ochraně lidského zdraví a prostředí. Současná data z monitoringu ukazují, že
opatření přijímaná ke snížení emisí škodlivých látek vedla k podstatnému snížení příjmu POPs a jejich
hladiny v lidské populaci klesají od začátku devadesátých let 20. století.
Na druhé straně existuje stále ještě mnoho otevřených problémů vztahujících se k POPs – řada
potenciálních „hot spots“ – míst s vysokou zátěží POPs, značná část vyrobených PCB je stále ještě ve
velkém množství používána v transformátorech, kondenzátorech a jiných zařízeních, existuje mnoho
kontaminovaných míst a na základě relativně velmi přesné emisní inventury provedené v rámci aktivit
CLRTAP můžeme říci, že emise PCDD/PCDF na obyvatele a km2 území státu jsou stále velmi
vysoké. To znamená, že produkujeme větší množství emisí než ostatní členské země EU.
Hlavními strategickými cíli Národního implementačního plánu jsou:
• eliminace vstupů POPs do prostředí a snížení expozice člověka těmito látkami;
• odstranění starých zátěží spojených s dřívější produkcí, používáním, distribucí
a odstraněním POPs;
• nezbytně nutná je podpora dobudování zařízení ke sběru odpadů s obsahem POPs
ev. dalších nebezpečných látek, kde tyto budou shromažďovány a skladovány
environmentálně bezpečným způsobem do doby, než bude možné zajistit jejich odstranění
s maximálně možným využitím existující sítě těchto zařízení;
• aplikace principů BAT/BEP (Best Available Techniques/Best Environmental Practices)
v rámci strategie rozvoje průmyslu v příštích letech;
• vypracování komplexních plánů odstranění odpadů s obsahem POPs včetně zhodnocení
dopadů různých variant na životní prostředí a zdraví lidské populace;
• získání dalších dat potřebných k objektivnímu zjištění velikosti zatížení POPs
ve vybraných oblastech – zpracování inventur vstupů do všech složek životního prostředí,
produktů a odpadů pro všechny látky na Seznamu Úmluvy a PAHs,
• optimalizace monitorovacích programů jednotlivých resortů s cílem realizovat úkoly dané
Úmluvou.
V ČR byl, podobně jako v ostatních zemích EU, zaznamenám trend snížení emisí POPs
do ovzduší včetně emisí PCDD/PCDF, s tím však, že u průmyslových zdrojů došlo k významnějšímu
snížení emisí, ale pokud jde o neprůmyslové zdroje (domácí spalování tuhých paliv, domácí spalování
odpadů, požáry, havárie atd.), nelze přesně odhadnout jejich současný podíl.
V současné době je neúplná inventura úniků POPs do vod, odpadů a produktů. Vzhledem
k požadavkům Úmluvy je nezbytné ji doplnit nebo aktualizovat v co nejkratším termínu; rovněž není
dokončena inventarizace kontaminovaných míst.
Pokud jde o místa kontaminovaná organochlorovými pesticidy (dále jen „OCP“) došlo ke
ztrátě kontinuity v evidenci míst kontaminovaných těmito látkami (především v případě pesticidů
v zemědělských objektech a u objektů spravovaných armádou) a inventarizace takových objektů je
obtížně dostupná. Je proto nezbytné, aby příslušné resorty provedly důslednou kontrolu svých objektů,
případně opětovně přezkoumaly staré evidence těchto objektů potenciálně kontaminovaných POPs.
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Vzhledem k tomu, že do roku 2010 (podle EU) a do roku 2028 (podle Úmluvy) bude nutné
odstranit PCB a odpady PCB včetně zařízení obsahujících PCB, bude třeba řešit otázku způsobu jejich
environmentálně šetrného odstranění a zamezení možné kontaminace životního prostředí a expozice
lidské populace.
Z pohledu ochrany zdraví české populace a životního prostředí ČR je nezbytnou nutností
zajistit sběr odpadů POPs ev. dalších nebezpečných látek, kde tyto budou shromažďovány
a skladovány environmentálně bezpečným způsobem do doby, než bude možné zajistit jejich
přijatelné odstranění.

3.2 Akční plán: Institucionální a legislativní opatření
3.2.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.2.1.1 Adaptovat příslušnou legislativu ES v souvislosti s ratifikací Stockholmské úmluvy
Evropským společenstvím (Rozhodnutí Rady č. 2004/259/EC, novelizující směrnici
č. 79/117/EEC; nařízení EP a Rady č. 850/2004 o persistentních organických polutantech
a o změně směrnice 79/117/EHS).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006
3.2.1.2

Zajistit realizaci a důslednou kontrolu plnění nařízení č. 850/2004 a rozhodnutí Rady ES
2003/33/ES stanovující kriteria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách např. pro
nakládání s popílky ze spaloven, které mohou být zdrojem POPs.
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: po VI/2006 průběžně

3.2.1.3

Pro hodnocení účinnosti odstraňování odpadů s POPs využít např. technické směrnice
o POPs, PCB/PCT, pesticidech a limity („low POPs content“) schválené na 7. zasedání
konference smluvních stran Basilejské úmluvy v Ženevě (po schválení COP Stockholmské
úmluvy a zabudování do předpisů EU).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006

3.2.1.4

V návaznosti na projednávanou legislativu EU a existující hodnoty výskytu novelizovat
především zákon o odpadech ve vztahu k nakládání s odpady POPs a dále zejména limitní
hodnoty obsahů POPs v kalech v souvislosti se značnými riziky pro životní prostředí
a kontaminaci potravních řetězců.
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: VII/2007
Spolupráce: MZ

3.2.1.5 Iniciovat úpravy způsobu zpracování odpadních vod z průmyslových provozů (např. hutnictví
anebo spaloven odpadů).
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: průběžně
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3.2.1.6 Aktualizovat limitní hodnoty POPs v půdě (vyhláška č. 13/1994 Sb.).
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: 2007
3.2.1.7

Ustavit Národní centrum pro persistentní organické polutanty (dále jen „Národní POPs
Centrum“) vytvořené z expertů, kteří připravovali Národní inventuru persistentních
organických polutantů v České republice (dále jen „Národní POPs inventuru“) a dalších,
jako poradní expertní sbor Národního kontaktního místa pro implementaci Úmluvy.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: IV/2006

3.2.1.8

Zpracovat Metodický pokyn MŽP o zohlednění požadavků Úmluvy při vydávání
integrovaných povolení a zapracovat do nich plány snižování emisí POPs a předcházení
jejich vzniku.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: IV/2007

3.2.1.9

Vytvořit kritéria prevence vzniku POPs při udělování značky ekologicky šetrný výrobek a při
zadávání zakázek hrazených z veřejných rozpočtů.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006

3.2.1.10 Při prvním ohlášení emisí a přenosů jednotlivými uživateli látek do integrovaného registru
znečišťování (IRZ) vyhodnotit přínos tohoto nástroje k inventuře POPs a přizpůsobit
nastavení emisních prahů POPs poměrům v ČR a potřebě získat prostřednictvím IRZ více
informací o únicích POPs do životního prostředí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007
3.2.1.11 Vypracovat plán financování úkolů vyplývajících z požadavků Úmluvy. Zavést ekonomické
nástroje vedoucí k prevenci vzniku POPs; u stávajících zdrojů znečištění uplatnit princip
znečišťovatel platí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007
Spolupráce: MPO, MF, MZe, MD, MO

3.2.2 Dlouhodobé strategické cíle
3.2.2.1 Podpořit implementaci Stockholmské úmluvy a obecně aktivit souvisejících s POPs zlepšením
koordinace činností zainteresovaných resortů, a to prostřednictvím Meziresortní komise pro
chemickou bezpečnost a Národního POPs Centra.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: všechny státní orgány, které jsou nebo budou členy meziresortní komise
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3.3 Akční plán: Výroba, dovoz a vývoz, použití, zásoby, skládky a odpady chemických
látek uvedených v Příloze A, části I Stockholmské úmluvy
3.3.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.3.1.1

V návaznosti na inventarizaci POPs provedenou v roce 2004 zavést pravidelnou kontrolu
skladů agrochemikálií prostřednictvím SRS a ČIŽP. Revidovat seznam objektů, kde byly
připravovány a skladovány OCP před rokem 1989 a provést průzkum míry jejich
kontaminace POPs.
Zodpovědnost: MZe, MŽP
Termín: IX/2007

3.3.1.2 Ve spolupráci MZe a MŽP zpracovat zprávu, na základě dokumentace zemědělských podniků
a zemědělských agentur, zda, kdy a jak byly veškeré zásoby persistentních chlorovaných
pesticidů nevratně odstraněny za použití nejlepších dostupných technik. Pokud budou
zjištěny neodstraněné zdroje kontaminace OCP, je nutné vypracovat program jejich
bezpečného odstranění. Do tohoto programu je nutné zahrnout i dekontaminaci míst, kde
byly OCP skladovány.
Zodpovědnost: MZe, MŽP
Termín: XII/2007

3.3.2 Dlouhodobé strategické cíle
3.3.2.1 OCP musí být i nadále součástí monitorovacích programů na základě mezinárodních závazků
ČR.
Zodpovědnost: MZe, MZ, MŽP
Termín: průběžně
3.3.2.2

Zpracovat informace o zdrojích a emisích POPs včetně odpadové problematiky (skládky
a staré zátěže) a přímo je propojit s aktivitami zaměřenými na vlastní monitorování
a hodnocení stavu složek prostředí. Postupně (event. každoročně) těmito daty doplňovat
stávající Národní POPs inventuru.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně

3.4 Akční plán: Výroba, dovoz a vývoz, použití, identifikace, označování, odstraňování,
skladování a odstranění PCB a zařízení obsahujících PCB (Příloha A, část II)
3.4.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
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Dokončit a kontrolovat inventarizaci PCB
na celorepublikové úrovni.

(kontaminovaná místa, staré zátěže)

Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: všechny resorty
3.4.1.2

Problematiku odpadů s obsahem PCB řešit integrovaným způsobem vedoucím k vytvoření
sběrného systému zajišťujícího bezpečné uložení do doby bezpečného způsobu odstranění
za využití existujících sběrných systémů.
Zodpovědnost: MŽP
Časový plán: XII/2007

3.4.1.3

V rámci Plánu odpadového hospodářství zohledňovat požadavky stanovené Úmluvou
především v realizačních programech a krajských plánech odpadového hospodářství, jimiž
bude upřesněn seznam původců i kvantifikované údaje o produkci odpadů PCB. Využít
výstupů IRZ pro upřesnění obsahu PCB a dalších POPs v odpadech.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007

3.4.2 Dlouhodobé strategické cíle
Při odstraňování odpadů POPs zajistit environmentálně přijatelný způsob odstranění včetně opatření
na ochranu zdraví – od dočasného skladování u původců, přes bezpečnou přepravu a dopravu do
zařízení k odstraňování odpadů a bezpečné uložení před odstraněním.
3.4.2.1 Podpořit vybudování zařízení vhodného pro environmentálně šetrné odstranění POPs, odpadů
POPs a kontaminovaných zařízení a matric na základě dostupných BAT/BEP principů, které
bude v budoucnu využitelné i pro odstranění odpadu jiného než s obsahem POPs.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: MPO
3.4.2.2. Důsledně kontrolovat ustanovení zákona o ochraně ovzduší týkající se spalování odpadních
olejů kontaminovaných POPs v malých tepelných zařízeních (teplovzdušných agregátech a
kotlích).
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: průběžně
3.4.2.3 Podpořit zajištění environmentálně přijatelného způsobu dekontaminace zařízení s obsahem
PCB, včetně ověření účinnosti způsobů dekontaminace.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: MPO, MO
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Nadále v rámci grantů iniciovaných MŽP nebo z jiných zdrojů ověřovat parametry,
ekologickou nezávadnost a náklady biologické dekontaminace nízkokontaminovaných
zemin pro značný význam sanace takto znečištěných zemin.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně

3.4.2.5

Identifikovat nové zdroje POPs.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: všechny resorty

3.4.2.6

Odstranit PCB, odpady PCB a zařízení obsahující PCB ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
resp. směrnice 96/59/ES
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2010
Spolupráce: všechny resorty

3.5

Akční plán: Výroba, dovoz a vývoz, použití, zásoby a odpady obsahující DDT
(Příloha B) pokud se ve smluvní straně používají

DDT se v ČR nevyrábí, problematika je řešena v rámci ostatních OCP v kapitole 3.3.

3.6

Akční plán: Úniky látek vzniklých při nezamyšlené výrobě (vedlejších produktů
PCDD/PCDF, HCB a PCB)

Pokud jde o emise do atmosféry lze předpokládat, že významnější změny podílů jednotlivých kategorií
na celkových emisích nebo výraznější omezení emisí POPs nelze v krátkodobém horizontu (do 5 let)
očekávat.
3.6.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.6.1.1

Zpracovat emisní inventuru HCB a PCB a dopracovat inventuru v případě PAH
a PCDD/PCDF do všech složek životního prostředí, odpadů a produktů. Její výsledky
zohlednit při zpracovávání dalších strategických dokumentů (SPŽP, POH ČR, referenčních
dokumentů nejlepších dostupných technik (BREF), atd.).
Zodpovědnost: MŽP (ČHMÚ)
Termín: XII/2008

3.6.1.2

Návazně na zpracovanou inventuru vypracovat plán snižování obsahu chlorovaných
a bromovaných látek v prostředí, odpadech a produktech.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2008
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Urychleně řešit problém produkce a nakládání s odpadním HCB a rizik spojených
s přepravou a dopravou odpadů HCB.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: VI/2007
Spolupráce: MPO, MD

3.6.2 Dlouhodobé strategické cíle
Prosazovat změnu koncepčních přístupů s cílem snížení emisí POPs do všech složek životního
prostředí, odpadů a produktů.
Kapalné a tuhé odpady včetně kalů dle možnosti zpracovávat a detoxifikovat přednostně v místě jejich
vzniku (uzavřený vodní cyklus, přepalování vodárenských kalů, termická detoxikace popílků,
solidifikace a vitrifikace tuhých odpadů).
3.6.2.1

V návaznosti na obecnou strategii omezování emisí POPs ze spaloven připravenou
v souvislosti s implementací Protokolu o POPs k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
přesahujícím hranice států (CLRTAP) důsledně kontrolovat dodržování obecných zásad pro
akceptovatelný provoz zařízení pro spalování odpadů a zajistit sledování emisí dalších POPs
(PAH, HCB, PCB) a jejich obsah v odpadních produktech spaloven.
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: průběžně

3.6.2.2 Provádět kontrolu nakládání s popílky z tepelných a spalovacích nebo pyrolýzních procesů.
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: průběžně
3.6.2.3

Zaměřit se na snížení emisí POPs podmíněné zejména zvýšením podílu zemního plynu
v domácnostech energetickými úsporami a dokonalejším odpadovým hospodářstvím ve
smyslu Integrovaného národního programu pro snižování emisí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: MPO

3.6.2.4 Provést měření emisních faktorů POPs z mobilních zdrojů s cílem zpřesnit emisní inventuru
zejména nesilniční dopravy („off road“ - armáda, zemědělství, lesnictví apod.).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2009
Spolupráce: MO, MD, MZe
3.6.2.5 Dopracovat inventuru odstraňování odpadů z dopravy (autovraky, pneumatiky, rekonstrukce
dopravních cest) s cílem snížit nejistotu danou vlastním způsobem odstranění probíhajícím
na pracovištích s různou úrovní.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2009
Spolupráce: MD
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3.6.2.6 Dopracovat evidenci výskytu nebezpečných látek v silniční a železniční dopravě.
Zodpovědnost: MD
Termín: 2009
3.6.2.7

Zpracovat souhrnnou zprávu o nakládání s POPs v zařízeních, které jsou v kompetenci
Ministerstva obrany, resp. Armády České republiky.
Zodpovědnost: MO
Termín: 2009

3.6.2.8

Provést technickoekonomickou analýzu problematiky spalování uhlí v domácnostech
vzhledem k tomu, že emisní inventura ukazuje na velmi významný příspěvek lokálních
topenišť spalujících tuhá paliva k celkovým emisím POPs.
Zodpovědnost: MŽP, MPO (úzká spolupráce obou resortů)
Termín: 2009

3.6.2.9

Zpracovat studii zaměřenou na problematiku emisí ze spalování uhlí, dřeva, biomasy
v lokálních topeništích a spoluspalování odpadů běžných v domácnostech a výsledky využít
pro místní programy snižování emisí.
Zodpovědnost: MŽP, MPO (úzká spolupráce obou resortů)
Termín: 2009

3.6.2.10 U nezamyšlených emisí POPs nadále identifikovat a sledovat další možné zdroje emisí jako
mohou být spalování biomasy, pentachlorfenol a kreosot v dřevařských závodech, požáry
skládek a požáry v průmyslových provozech a další.
Zodpovědnost: MŽP (ČHMÚ)
Termín: průběžně
3.6.2.11 Provést úplnou charakterizaci území s imisní zátěží všemi POPs, včetně propojení informací
emise – imise, s cílem přípravy politiky omezování emisí ze všech malých zdrojů tvořících
v celkovém emisním toku významný příspěvek.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2009
Spolupráce: MZ
3.6.2.12 Využít dostupných informací o emisích ze sektoru metalurgie (tepelných a spalovacích nebo
pyrolýzních procesů) pro reálnou politiku omezování těchto emisí, případně iniciovat
dalších potřebných měření.
Zodpovědnost: MŽP (ČHMÚ)
Termín: 2009
3.6.2.13 Provést aktualizaci emisní inventury u zdrojů znečišťování jako jsou krematoria, veterinární
spalovací zařízení, spalovny nemocničních odpadů, metalurgické technologie, technologie
výroby papíru apod.
Zodpovědnost: MŽP (ČHMÚ)
Termín: 2009
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V rámci projektů výzkumu a vývoje zaměřit pozornost na stanovení příspěvku vypařování
POPs z půd, skládek a vodních ploch k celkovým emisím POPs na území ČR.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2009

3.7

Strategie: Identifikace významných zásob, používaných druhů zboží a odpadů
– plán pro hodnocení a snížení úniků ze skládek a odpadů: pesticidy, DDT, PCB
a HCB (Příloha A, B a C)

3.7.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.7.1.1.

Aktualizovat inventarizaci starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst a zanést
nové informace do databáze SESEZ.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2008

3.7.2 Dlouhodobé strategické cíle

3.7.2.1

Provést inventarizaci ČOV z pohledu vypouštěných koncentrací POPs, seřadit je do tříd
jakosti, stanovit priority technologií a parametry pro detoxifikaci, zhodnotit potřebné
investiční požadavky na technologické úpravy a podle finanční situace zajistit případné
spolufinancování a systémově oddělit průmyslové odpadní vody od komunálních se
současnou eliminací možných vstupů POPs do ČOV.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2008

3.7.2.2 Podporovat projekty výzkumu a vývoje nových technologií a biotechnologií zaměřených na
postupné odstranění odpadů POPs a matric kontaminovaných POPs.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně

3.8

Akční plán: Identifikace a odpovídající management kontaminovaných míst
(Příloha A, B a C )

3.8.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.8.1.1

Připravit Návrh a realizaci národního programu inventarizace starých ekologických zátěží
s POPs s cílem zajistit systematický přístup k inventarizaci těchto problémů, koordinaci
řešení a připravení a vytvoření způsobu financování řešení.
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Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2008

3.8.2 Dlouhodobé strategické cíle
3.8.2.1 Provést důslednou inventarizaci kontaminovaných míst s provedením předběžných hodnocení
možných zdravotních a ekologických rizik; toto hodnocení využít pro budoucí analýzy rizik
a hodnocení nezbytnosti dekontaminace z toho plynoucí spolu s ekonomickým
zhodnocením provedení takového zásahu. Tento postup považovat za základní předpoklad
pro management kontaminovaných míst (starých ekologických zátěží).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2010
Spolupráce: ostatní resorty
3.8.2.2

Trvale podporovat využívání metody „in situ“ pro snížení potenciálního rizika šíření
polutantů z kontaminovaných míst, pokud to hydrogeologické či jiné podmínky dovolí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně

3.8.2.3 Zajistit prevenci vzniku nových ekologických zátěží
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: průběžně

3.9

Strategie zajištění výměny a dostupnosti informací

3.9.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.9.1.1 Ustavit Národní POPs Centrum (viz 3.2.1.7).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2006
3.9.1.2

Zkvalitnit a zefektivnit spolupráci v oblasti problematiky POPs mezi zainteresovanými
resorty.
Zodpovědnost: všechny resorty
Termín: průběžně

3.9.2 Dlouhodobé strategické cíle
3.9.2.1

Vytvořit podmínky a podporovat kontakty a výměnu informací mezi institucemi a osobami
zabývajícími se problematikou POPs.
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Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: ostatní resorty, NPOPsCTR
3.9.2.2

Podporovat aktivní účast zástupců České republiky na všech relevantních mezinárodních
fórech.
Zodpovědnost: všechny resorty
Termín: průběžně

3.10

Akční plán: Veřejná informovanost, osvěta, vzdělávání

3.10.1 Strategické cíle NIP v oblasti zvyšování veřejné informovanosti, osvěty, vzdělávání
Základním garantem realizace vzdělávacích a osvětových programů je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
3.10.1.1 Zvýšit veřejnou informovanost a vzdělanost v oblasti POPs, využít aktivit všech dotčených
resortů, činnost Národního POPs Centra, výchovně vzdělávací instituce všech stupňů
a dobrovolné, nevládní neziskové organizace.
Zodpovědnost: MŽP, MŠMT
Termín: průběžně
Spolupráce: ostatní resorty
3.10.1.2

V rámci vzdělávacích kampaní vycházet ze Státního programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „EVVO“).
Zodpovědnost: MŽP (vychází z EVVO a jeho Akčního plánu na léta 2004-2006,
schváleného usnesením vlády č. 991, ze dne 8. října 2003, k plnění usnesení
vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice)
Termín: průběžně

3.10.1.3 Zajistit svobodný přístup veřejnosti k informacím o POPs v přijatelné a srozumitelné formě.
Zodpovědnost: MŽP, MZ, MZe
Termín: průběžně
3.10.1.4 Za nejvýznamnější aspekty vzdělávacích kampaní a programů je nutné považovat:
•
•
•

Prioritní orientaci na nebezpečné odpady POPs a jejich environmentální nakládání;
Uplatňování principů předběžné opatrnosti u látek s kumulativním a synergickým
efektem;
Osvětu a vzdělávání zaměstnanců státní správy a samosprávy zaměřenou na
problematiku POPs.

Zodpovědnost: MŽP, MŠMT
Termín: průběžně
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3.11

Akční plán: Monitoring POPs

3.11.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let
3.11.1.1 Vzhledem k obecnému významu monitorovacích aktivit jednak v návaznosti na mezinárodní
závazky a programy a jednak vzhledem k nutnosti sledování stavu životního prostředí a jeho
změn, dořešit problematiku monitoringu v resortu MŽP a to minimálně v následujících
aspektech:
•
•
•
•

vytvořit dlouhodobou koncepci monitoringu v resortu, včetně POPs a dalších látek,
s ohledem na stávající aktivity v ostatních resortech a na probíhající i připravované
aktivity nadnárodní – především EU,
přehodnotit stávající aktivity v rámci resortu, systémově rozvíjet dlouhodobé
monitorovací aktivity a na ně navazující výzkumné a pilotní studie,
toto propojení musí vést k jasné návaznosti na mezinárodní monitorovací programy
(EMEP, GAW, Integrated Monitoring), monitorovací povinnosti vyplývající z přijatých
mezinárodních smluv a k provázanosti s dalšími národními aktivitami,
pro tyto účely definovat řídící strukturu v rámci resortu – odbor, kam tato aktivita
kmenově patří, provázanost s ostatními zainteresovanými resorty, případně ustavit
malou, funkční expertní skupinu z pracovníků resortu a nezávislých odborníků pro
zpracování koncepce monitoringu POPs.

Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006
3.11.1.2

Základním východiskem pro konstrukci monitorovacího systému musí být snaha o
maximálně účelné využití vložených prostředků a budování systému s vysokou vypovídací
schopností, vycházející z výsledků prováděných inventarizací POPs a sloužící jako podklad
pro hodnocení rizik a účelné řízení resortů a státu v oblasti ochrany zdraví člověka a stavu
životního prostředí.
Zodpovědnost: MŽP, MZ
Termín: 2007
Spolupráce: MZe

3.11.1.3

Prioritně se věnovat rozvoji a optimalizaci monitorovacích a výzkumných programů jako
nástrojům sledování účinností závěrů a opatření Úmluvy.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006
Spolupráce: MZ, MZe

3.11.1.4 Připravit návrh ucelené koncepce monitoringu POPs využívající zkušeností z mezinárodních
monitorovacích programů. Problematiku POPs je nutné řešit s ostatními monitorovanými
parametry. Tento návrh bude předložen k projednání Radě pro zdraví a životní prostředí.
Zodpovídá: MŽP
Termín: XII/2006
Spolupráce: MZ, MZe, MD
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3.11.2 Dlouhodobé strategické cíle

3.11.2.1 Realizovat systém monitoringu dle schválené koncepce.
Zodpovědnost: MŽP, MZ, MZe, MD
Termín: průběžně

3.12

Akční plán: Podávání zpráv

3.12.1 Strategické cíle NIP v oblasti podávání zpráv
3.12.1.1 Povinnost podávat zprávy je dána článkem 15 Úmluvy, přičemž lze předpokládat, že bude
podrobněji specifikována Konferencí smluvních stran.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: dle požadavků Konference smluvních stran Úmluvy
Spolupráce: MZ, MZe
3.12.1.2

Pravidelně zpracovávat výsledky inventur POPs a informace o plnění cílů NIP. Souhrnné
výsledky publikovat ve Zprávě o životním prostředí a na internetových stránkách MŽP
a Národního POPs Centra.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: každoročně
Spolupráce: MZ, MZe, Národní POPs Centrum

3.13

Strategie pro výzkum a vývoj

3.13.1 Dlouhodobé strategické cíle
3.13.1.1

V rámci Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007-2013 podporovat
výzkum a vývoj v oblasti POPs (odstraňování, emise, přeprava a nakládání, účinky).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
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3.13.1.2 Výzkum v oblasti POPs orientovat na:
•
•
•
•
•
•
•

Nové typy polutantů - bromované látky typu polybromovaných difenyletherů
(PBDE), chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) a další;
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) - pozornost zaměřit na sledování
dalších látek z této skupiny nad rámec běžně doporučovaných US EPA;
Studium emisí při spalování biomasy;
Studium spoluspalování nebezpečných odpadů;
Vývoj metodiky pro stanovení POPs z mobilních zdrojů;
Podporu výzkumně-vývojových projektů MPO a MŽP zaměřených na technologie
pro odstranění POPs ze všech složek životního prostředí;
Realizaci epidemiologické studie vztahující údaje o zátěži populačních skupin
k možným zdravotním rizikům.

Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
3.13.1.3

Předpokládané budoucí výzkumné úrovně pro další roky, jenž by se mohly realizovat za
široké účasti řady institucí a jako součást mezinárodních aktivit souvisejících s POPs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validace transportních a distribučních modelů, stejně jako pro studie
atmosférických procesů a toky depozice/reemise, stanovení rozdělení POPs mezi
plynnou fázi a částice v atmosféře a mezi vodu a částice ve srážkách;
Studium plynných výměnných procesů zahrnující také měření POPs ve složkách
jako je voda, vegetace a půda;
Detailnější, sofistikovanější studie výměny vzduch-povrch pro POPs; klíčovým
aspektem této práce bude zdokonalení v poznání a užití technik pro sledování
chirálních sloučenin;
Rozsáhlejší studie zaměřené na fyzikálně-chemické vlastnosti POPs za různých
klimatických podmínek jako důležitý základ pro studium procesů výměny vzduchpůda, vzduch-voda, jenž jsou silně závislé na teplotě;
Inventury na globální úrovni, modely globální distribuce;
Studie forem výskytu, biodostupnosti a dynamiky POPs v půdách, sedimentech a
podzemní vodě;
Studium účinků POPs na člověka a volně žijící organismy včetně molekulárního
modelování mechanismů biodegradace, biotransformace a toxicity;
Studium nových typů polutantů (polybromované typy, chlorované parafiny,
toxafen), superhydrofóbní molekuly, polárnější persistentní látky;
Vývoj analytických metod pro stanovení nových typů POPs, metabolitů,
stereoisomerů a více polárních POPs;
Vývoj a aplikace nových progresivních vzorkovacích postupů, založených na
integrálních pasivních vzorkovačích.
Studie depozičních/emisních procesů, transformačních procesů a biodostupností
POPs v terestrických ekosystémech;
Hodnocení fytotoxických účinků POPs a jejich účinků na půdní mikrobiální
populace a půdní faunu;
Studium účinků reálných environmentálních směsí.

Zodpovědnost: MŽP, MZ, MZe
Termín: průběžně
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4.
4.1

NÁVRHY NA DALŠÍ VÝVOJ, VYTVÁŘENÍ KAPACIT A PRIORITY
Nezbytnou nutností je podpora urychleného zajištění nekontrolovaného a nezajištěného
nakládání s odpady POPs formou dobudování zařízení ke sběru odpadů s obsahem POPs
ev. dalších nebezpečných látek, kde POPs budou shromažďovány a skladovány
environmentálně bezpečným způsobem do doby, než bude možné zajistit jejich
environmentálně šetrné odstranění. K tomu v maximálně možné míře z časových
a ekonomických důvodů využít existující sítě těchto zařízení za prověření jejich vhodnosti.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007

4.2

Oficiálně ustavit Národní POPs Centrum a poradní sbor Meziresortní komise pro chemickou
bezpečnost pro POPs.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2006
Spolupráce: MZ

4.3

Zajistit dostatečnou technologickou kapacitu pro odstranění PCB a OCP, odpadů POPs
a kontaminovaných zemin a sedimentů postavenou na BAT technologiích.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2008
Spolupráce: MPO (vyjma finanční)

4.4.

Navrhnout strukturu pro využití existujících finančních mechanismů k zajištění prostředků
pro plnění úkolů NIP.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: 2007
Spolupráce: všechny resorty

5.

ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTACE


Distribuce Národního implementačního plánu všem zainteresovaným institucím po
jeho vzetí vládou na vědomí.



Vytvoření Národního POPs Centra a monitorovacího výboru implementace Úmluvy
do 1 roku od vzetí Národního implementačního plánu vládou na vědomí.



Splnění krátkodobých cílů stanovených Národním implementačním plánem do tří let
od vzetí vládou na vědomí.



Vyhodnocení plnění krátkodobých cílů a aktualizace Národního implementačního
plánu do září 2009.



Splnění dlouhodobých cílů stanovených Národním implementačním plánem do deseti
let od vzetí plánu na vědomí.
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ZÁVĚRY PRO NAPLNĚNÍ NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU

Odhad nákladů souvisejících s odstraněním následků vstupů POPs do životního prostředí
v minulém období je velmi komplikovaný. Nemalá část důsledků vstupů POPs do životního prostředí
v minulých desetiletích již byla řešena (odstranění nespotřebovaných OCP, snížení emisí
do atmosféry, odstranění starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst).
Pokud jde o emise do jednotlivých složek prostředí nežádoucích vedlejších produktů dle
Úmluvy, po legislativních a technických opatřeních přijatých po roce 1990, nelze očekávat
v nejbližších pěti letech výrazné snížení emisí do ovzduší. Pokud jde o situaci v emisích do ostatních
složek prostředí, což je do značné míry spojeno s monitoringem a výzkumem, je možné předpokládat
roční finanční náklady v řádu desítek miliónů korun (monitoring složek prostředí, monitoring
veterinárních a potravinářských komodit na základě legislativy ES, monitoring zdravotního stavu
obyvatelstva, činnost Národního POPs Centra a dalších institucí, osvětová a vzdělávací činnost),
přičemž počáteční náklady mohou být vyšší (pořizovací náklady, dovybavení laboratoří ve smyslu
legislativy ES a mezinárodně akceptovatelných standardů).
Zásadně koncepční otázkou je nutnost realizace systému sběrného zařízení pro odpady
s obsahem POPs ev. dalších nebezpečných látek, kde budou látky (odpady) shromažďovány
a skladovány environmentálně bezpečným způsobem do doby, než bude možné zajistit jejich
odstranění. Tyto „sběrné dvory“ by mohly být realizovány v jednotlivých regionech jako součást
krajských plánů odpadového hospodářství nebo v oblastech problémových z pohledu výskytu POPs a
odpadů POPs. Odhad nákladů na výstavbu a svoz závisí na počtu takovýchto zařízení, může se
pohybovat řádově
v desítkách milionů korun, vhodnější však bude využití existujících sběrných zařízení.
Co se týče kontaminovaných míst (starých ekologických zátěží), způsobených minulou
průmyslovou a zemědělskou činností, komunální sférou, armádou, dopravou či jinými faktory, nelze je
v ČR (stejně jako ve všech ostatních zemích světa) přesně specifikovat. Je nezbytné proto provádět
odhady, založené na různých metodách. Financování procesu odstraňování starých ekologických
zátěží není předmětem Národního implementačního plánu. Národní implementační plán by měl
především přispět k systematické inventarizaci starých ekologických zátěží s výskytem POPs.
Vzhledem k dosavadním výsledkům inventarizace kontaminovaných míst, na nichž se vyskytují POPs,
považujeme za nezbytné, aby v návaznosti na schvalování Národního implementačního plánu byl
rovněž připravován návrh
Programu odstraňování starých ekologických zátěží s převahou
persistentních organických polutantů, které nelze financovat z jiných dostupných zdrojů, jehož úkolem
by bylo zajistit financování procesu odstraňování starých ekologických zátěží v případech, kdy nelze
získat finanční prostředky z jiných dostupných zdrojů (MŽP, SFŽP ČR, resortní rozpočet, fondu EU,
apod.), a s tím související zajištění a koordinaci všech souvisejících aktivit.
Je nutno zdůraznit, že odhadované náklady nejsou vyvolány ratifikací Stockholmské úmluvy o
POPs Českou republikou, nýbrž neřešením problémů POPs v minulosti. Naopak, podpis a ratifikace
Úmluvy umožnily a umožní ČR přístup k finančním prostředkům, které pomohou ČR problémy
identifikované v Národním implementačním plánu vyřešit.
Hodnocení nákladů spojených s odstraněním PCB a odpadů PCB a hodnocení nákladů
spojeným s realizací jednotlivých bodů Národního implementačního plánu je uvedeno v příloze.
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PŘÍLOHA: ÚVAHA O NÁKLADECH SPOJENÝCH S ODSTRANĚNÍM PCB
A ODPADŮ PCB
Na začátku této úvahy je třeba zrekapitulovat relevantní informace, které jsou pro tento účel k
dispozici. Přitom platí, že jistota výsledné informace je přímo závislá na přesnosti a jednoznačnosti
vstupního zadání, tj. na určení podmínek, za kterých příslušný výsledek platí a na povaze vstupních
informací.
Při úvaze o nákladech spojených s odstraněním PCB a odpadů PCB se vycházelo z těchto
podkladů:
a) Návrhu Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady obsahujícího údaje o jejich
výskytu v letech 1996, 1997 a 1998;
b) Dílčích výsledků inventarizace PCB v ČR zpracované k 26.7.2005 VÚV T.G.M. Praha
(CeHO);
c) Přehledu o přibližných cenách za odstranění odpadů s obsahem PCB poskytnutých
spalovnou nebezpečných odpadů v Ostravě a cenách publikovaných v různých studiích;
d) Důvodové zprávy o prověření nejvhodnějších způsobů odstranění odpadů
kontaminovaných PCB, zpracované pro poradu ministrů v roce 1995.
Z uvedených podkladových materiálů a národní inventury POPs jsou pro úvahu o nákladech
spojených s odstraněním odpadů PCB relevantní tyto údaje:
ad a) V materiálu se uvádí, že „V roce 1998 byl již podle nového Katalogu odpadů ohlášen
vznik 11,4 tis. tun odpadů s PCB, z čehož 96,5 % byly transformátory nebo kondenzátory. 10 - 30 %
celkové hmotnosti zařízení tvořily provozní náplně s obsahem PCB (zbytek jsou kovy, plasty, papír
apod.);
ad b) Při hodnocení výroby a použití PCB v bývalém Československu a ČR byly zjištěny
následující údaje získané za období 1.1.2002 – 26.7.2005 v rámci evidence PCB ve smyslu vyhlášky č.
384/2001 Sb., o nakládání s PCB:
Období inventarizace PCB v ČR 1.1.2002 – 26.7.2005
Způsob zaslání
inventarizace
Listinná

Elektronická

Celkem

Počet
firem
Počet firem, které evidují zařízení s obsahem PCB

186

Počet firem, které u svých zařízení prokázaly nepřítomnost PCB

201

Celkem firem v inventarizaci

387

Počet firem, které evidují zařízení s obsahem PCB

40

Počet firem, které u svých zařízení prokázaly nepřítomnost PCB

472

Celkem firem v inventarizaci

512

Počet firem, které evidují zařízení s obsahem PCB

226

Počet firem, které u svých zařízení prokázaly nepřítomnost PCB

673

Celkem firem v inventarizaci

899
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Počet společností, které
provedly evidenci PCB v ČR
v uvedeném období

Zařízení obsahující PCB
[hmotnost provozní náplně v
tunách]

226
Celkem

Zařízení, u nichž není dosud
potvrzeno, zda náplň
obsahuje PCB
[hmotnost provozní náplně v
tunách]

487,30417

3 487,41998

Inventarizace PCB provedená ve výše zmíněném období obsahuje údaje o množství náplní
s obsahem PCB v koncentracích nad 50 ppm a počtu příslušných zařízení (20 535) s tím, že se ve
většině případů (99 % kondenzátory) jedná o čistý Delor, Clophen, Crophene či Pyralene, resp. čisté
PCB.

Počet subjektů v ČR, které vlastní nebo provozují zařízení a látky s obsahem PCBs:
Společnosti, které mohou nakládat s PCBs:

226
cca 80

Společnost, která může odstraňovat PCBs (Spalovna nebezpečných odpadů Ostrava SPOVO - kondenzátory, malé transformátory, oleje, sedimenty, kabely, pasty, kaly a
zeminy s PCBs):

1

Počet laboratoří pro analýzy PCBs v rámci inventarizace PCBs:

34

Počet osob, které mohou odebírat vzorky oleje z elektrických zařízení:

99

Počet osob, které mohou odebírat vzorky oleje z neelektrických zařízení

13
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Sumární výsledky inventarizace PCB v České republice
za období 1. 1. 2002 – 26. 7. 2005
CELKEM
Počet subjektů v ČR, které vlastní nebo provozují zařízení a látky s obsahem PCB:

226

CELKEM

Druh zařízení

Kód druhu
zařízení

Zařízení obsahuje PCB: Ano
Počet
Hmotnost
Hmotnost
kusů
náplně [kg]
náplně [t]

Zařízení obsahuje PCB: ???
Počet
Hmotnost
Hmotnost
kusů
náplně [kg]
náplně [t]

Výkonový transformátor

10

125

288331

288,331

1398

2302614

2302,614

Tlumivka

11

4

10541

10,541

54

65410

65,41

Reaktor
Transformátor elektrofiltru
(odlučovač)

12

0

0

0

2

29920

29,92

13

0

0

0

63

44289

44,289

Průchodka
Přepínač odboček (v
transformátoru)

14

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

2

2000

2

Přístrojový (měřící)
transformátor napětí (PTN)

16

0

0

0

22

3221

3,221

Přístrojový (měřící)
transformátor proudu (PTP)

17

0

0

0

16

2588

2,588

Přístrojový (měřící)
transformátor kombinovaný
(PTK) – napětí + proud

18

0

0

0

0

0

0

Kondenzátor

20

10379

135491,1

135,4911

2715

29543,5

29,5435

Kondenzátor "malý"

20

10024

44841,07

44,84107

199

631

0,631

Kondenzátorová baterie

21

0

0

0

0

0

0

Motor

22

0

0

0

0

0

0

Rozvaděčová skříň

23

0

0

0

0

0

0

Vypínač

25

0

0

0

1684

65972,88

65,97288

Ostatní elektrická zařízení
s kapalným dielektrikem

30

0

0

0

1608

617781,1

617,7811

Hydraulické důlní zařízení

40

0

0

0

1057

244107,5

244,1075

Vakuové čerpadlo
Průmyslové zařízení
s ohřevem teplonosnou
kapalinou (duplikátor,
obalovna drti apod.)

50

0

0

0

0

0

0

60

3

8100

8,1

2

1000

1

Jiné zařízení
Nádrž s provozní kapalinou
s PCB
Cisterna s provozní
kapalinou s PCB
Sud s provozní kapalinou
s PCB
Jiný způsob uskladnění
provozní kapaliny s PCB

70

0

0

0

246

76049

76,049

81

0

0

0

3

2093

2,093

82

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

1

200

0,2

90
Celkem

0

0

0

0

0

0

20535

487304,17

487,30417

9072

3487419,98

3487,41998
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ad c) ve výše zmíněných cenových podkladech se uvádějí ceny v těchto relacích:
Typ odpadu/zařízení
Oleje obsahující PCB (katalogová čísla 13 01 01*, 13 03 01*)

Cena (za tunu nebo kus)
20 - 50 tis. Kč/t

Elektrická zařízení s kapalným dielektrikem
(katalogová čísla 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*)
Zeminy, sutě, stavební a demoliční odpady s obsahem PCB
(katalogové číslo 17 09 02*)
Jiná technologická zařízení s PCB nebo odpady PCB
Dekontaminace transformátoru, jehož náplň obsahuje PCB (včetně
dodávky nové provozní náplně a odstranění náplně původní
kontaminované PCB)
V zemích EU se pohybují ceny za odstranění výše uvedených odpadů
(dekontaminace s následným spálením, vč. dopravy do cílové země)

100 – 200 tis. Kč/ks

100 - 200 tis. Kč/t

Vedle těchto cen za spalování odpadů ve speciálních, k tomuto účelu určených zařízeních
(spalovnách nebezpečných odpadů) je třeba uvést, že odpadní oleje (nebezpečný odpad od 20 mg/kg
PCB) s koncentrací maximálně do 50 mg/kg (ppm) lze spalovat při nižších nákladech v upravených a
k tomu schválených zařízeních spoluspalujících odpady (např. cementárnách). Pro tento způsob
odstranění PCB však nejsou k disposici ani cenové, ani množstevní údaje.
ad d) V uvedené důvodové zprávě se mimo jiné uvádí i následující Odhad finanční náročnosti
odstranění PCB, cit.:
„Pro hrazení svozu, meziskladování, manipulace, bezpečného odstranění a dalších nákladů spojených
s inventarizací aj. organizačními kroky při odhadovaném odstranění 15 000 tun odpadů
kontaminovaných PCB by bylo potřeba cca 1 mld. Kč (v cenách roku 1995). Tato výše byla spočítána
z ceny za sběr, odvoz a vlastní odstranění ve výši 50 Kč/kg (celkem 750 mil. Kč), zbytek by byl určen
na ostatní operace, tj. na meziskladování a manipulaci 10 Kč/kg (celkem 150 mil. Kč) a na
inventarizaci, pasportizaci, chemické analýzy, řídící činnost konsorcia by bylo třeba cca 100 mil Kč
(odhad z údajů nákladů firem zabývajících se odstraněním nebezpečných odpadů). Celkem pak
rozpočet vychází na 1 mld. Kč“.
Po bližším posouzení a porovnání podkladů uvedených v bodech a) - d) lze zjistit, že:
1. Pokud se předpokládá odstranění celých zařízení, pak je nutné údaje inventury korigovat v
poměru předpokládaného obsahu a váhy náplní z celkové váhy zařízení, tj. včetně
příslušných kovových obalů. Dále se odhaduje, že obsah náplní činí 10 - 30 % z celkové
hmotnosti zařízení.
2. Cenové podklady týkající se prací spojených s odstraněním PCB a odpadů PCB uvádějí
velké cenové rozpětí, což v důsledku znamená, že maximální nákladová varianta může být
i řádově vyšší než varianta minimální. Vzhledem k tomu, že ceny za dekontaminační práce
jsou cenami smluvními, odstraní tuto cenovou mnohoznačnost až výběrové řízení. Jasný je
pouze fakt, že ceny těchto prací se v ostatních státech EU podstatně liší.
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Za tohoto stavu nelze jednoznačně kvantifikovat náklady na dekontaminaci odpadů PCB a
zařízení obsahujících PCB. To bude možné, až bude rozhodnuto o konkrétních technologiích pro
jejich odstranění či dekontaminaci a až proběhne výběrové řízení na dodavatele těchto prací. Řadový
odhad se může pohybovat na úrovni až 10 000 000 000,- Kč. Je nutno zdůraznit, že tyto náklady bude
možno rozložit do období 2005 – 2010 (z pohledu povinností ČR vyplývajících ze směrnice Rady
96/59/ES o odstraňování PCB/PCT), nebo do období 2005-2025 (ve smyslu znění přílohy A, části II
Stockholmské úmluvy o POPs).
V současné situaci lze pouze definovat určité zjednodušující předpoklady, za kterých lze
kvantifikovat variantní odhady těchto nákladů. Tyto předpoklady jsou následující:

 odstranění PCB se týká celých zařízení (s výjimkou středně velkých a velkých

transformátorů), nikoliv jen obsahu náplní a realizuje se jednotnou technologií, tj. spálení
v tuzemské spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě (cca 1000 tun kondenzátorů s PCB
ročně);

 dekontaminace se týká cca 11 700 t odpadů, což je v relaci s výsledky inventarizace z

roku 2005. Předpokládá se, že obsah náplně činí v průměru variantně až 30 % celkové
hmotnosti zařízení při uvažovaném maximálním množství náplní podle inventury (cca 3
500 t)‚ tj. při korekci množství náplní s koeficientem 0,7;

 ceny dekontaminačních prací se předpokládají variantně ve střední a v maximální výši;
 předpokládané množství kontaminované půdy, zeminy, sanované černé skládky se
uvažuje v souladu s dřívějšími podklady v množství min. 100 000 t.
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Předpokládané finanční prostředky na období 2006 - 2012

Instituce

Varianta

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM

Jednotky

Předpokládané finanční prostředky – státní rozpočet
MŽP

3

I
MO
II

3

3

3

3

3

3

Odstranění celých
velkých zařízení
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
(transformátorů) a
kondenzátorů
Dekontaminace
(včetně štítků) a
odstranění
kondenzátorů

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

21

mil. Kč

10

mil. Kč

1,9

mil. Kč

33 mil. Kč

CELKEM
A: Předpokládané finanční prostředky – soukromá sféra

I
Provozní
náklady
II

nejlepší varianta

Odstranění celých
transformátorů a 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
kondenzátorů
Dekontaminace
(včetně štítků) a
odstranění
kondenzátorů

10

10

10

10

10

10

10

CELKEM
B: Předpokládané finanční prostředky – soukromá sféra

I
Provozní
náklady
II

61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

Finanční prostředky pro provedení laboratorních stanovení PCB v náplních zařízení, u
nichž stále není jisté, zda obsahují PCB (shodné pro možnosti A i B) – soukromá sféra
CELKEM
Místa kontaminovaná POPs (staré ekologické zátěže, černé skládky)

mil. Kč

70

mil. Kč

227 mil. Kč

nejhorší varianta

Odstranění celých
170, 170, 170, 170, 170, 170, 170,
transformátorů a
3
3
3
3
3
3
3
kondenzátorů
Dekontaminace
(včetně štítků) a
odstranění
kondenzátorů

156,8

1 192

mil. Kč

428

mil. Kč

6,2

mil. Kč

1 626,2 mil. Kč
1 500 mil. Kč

Vysvětlivky:
Při zpracování výsledků se vycházelo z inventarizace PCB provedené k datu 26.7.2005 za ČR a údajů
Ministerstva obrany k datu 15.7.2003, které inventarizaci PCB provádí samostatně.
Inventarizace PCB v ČR je dosud otevřený a kontinuální proces, není však vyloučeno, že se
prostředky výrazně sníží nebo naopak. Důvodem jsou především zařízení, která nebyla dosud
analyzována na přítomnost PCB nebo zařízení, která dosud nebyla ani zinventarizována.
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A: předpokládané náklady pro období 2006 – 2012 na odstranění PCB u zařízení, ve kterých se PCB
vyskytují prokazatelně, tzn. u nichž laboratorní analýza prokázala obsah PCB (nezahrnuli jsme
výsledky nejhorší možné varianty).
B: předpokládané náklady pro období 2006 – 2012 na odstranění PCB u zařízení, ve kterých se PCB
vyskytují pravděpodobně, tzn. u nichž se bude provádět laboratorní analýza, která prokáže, zda dané
zařízení obsahuje či neobsahuje PCB. V tabulce počítáme s nejhorší možnou variantou, tzn.
předpokládáme, že všechna analyzovaná zařízení obsahují PCB (tzn. v tab. jsou maximální náklady na
odstranění PCB, ve skutečnosti se těchto nákladů nemusí vůbec dosáhnout).
V České republice bylo zinventarizováno ke dni 26.7.2005 9 072 ks zařízení, u kterých není jisté, zda
obsahují PCB, z toho 2 616 ks připadá na velká zařízení (transformátory, tlumivky, obalovny atd.)
a 6 456 ks na ostatní - menší zařízení. Je tedy nutné provést u těchto zařízení laboratorní analýzu,
která v nich potvrdí přítomnost či nepřítomnost PCB. Většinou jsou kondenzátory označeny štítkem
s informací, zda obsahují nebo neobsahují PCB. U kondenzátorů (2 914 z celkového počtu menších
zařízení) se proto analýza na obsah PCB neprovádí. Tzn., že laboratorní zkoušky se provedou u 6 158
zařízení. Cena 1 analýzy je cca 1 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že celková cena za laboratorní
analýzu na obsah PCB je 6 158 000 Kč. Celkovou sumu je samozřejmě opět možné rozdělit do období
2006-2012, pak by znamenalo každý rok vyčlenit cca 0,89 mil. Kč.
Poznámka:
Obě varianty I a II vychází z předpokladu, že všichni provozovatelé zařízení využijí pouze jednu
z obou možností, tzn. 100 % transformátorů se buď úplně odstraní a již se nebudou využívat (varianta
I) a nebo 100 % transformátorů se dekontaminuje, vymění se náplň a budou se používat dále (varianta
II). Kondenzátory lze pouze odstranit, nelze je znovu využít, tzn. v obou variantách jsou započtené
stejné náklady na jejich odstranění. V praxi se provozovatel zařízení může rozhodnout, kterou
z variant využít (zda zařízení odstranit nebo používat dále), tzn. v tabulce jsou uvedeny maximální
náklady na odstranění PCB a skutečné náklady budou známé až po provedení zvolených opatření.
V současnosti není v ČR kapacita pro odstraňování (spalování) transformátorů. Způsoby možného
nakládání s transformátory s PCB v návaznosti na znění čl. 9 směrnice Rady 96/59/ES, resp. zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou následující:
 Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 – 500 mg/kg PCB, budou
dekontaminovány nebo odstraněny až na konci jejich životnosti, tj. i po roce 2010. Dekontaminace
bude probíhat podle připravovaného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí;
 transformátory budou přepraveny z ČR do jiného členského státu nebo vyvezeny do státu ESVO
za účelem jejich odstranění podle směrnice Rady 96/59/ES, v souladu s nařízením Rady (EHS)
č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci ES, do něj a z něj a o jejich kontrole a se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech; nebo
 po další identifikaci přítomnosti či nepřítomnosti PCB v transformátorech bude provedena jejich
dekontaminace či odstranění vyplývající ze schválených Technických směrnic pro POPs/PCB
Basilejské úmluvy, na jejichž přípravě ČR aktivně participovala. Existuje navíc reálná možnost, že
v ČR v následujícím období vznikne zařízení pro tyto činnosti.
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Příloha č. 1:
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs)
DDT, resp. p,p´-DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid
identifikován v roce 1939. Jeho výroba a používání v širokém měřítku začala zhruba v roce 1944 a do
počátku sedmdesátých let se celosvětová produkce odhaduje na 2 miliony tun. Během sedmdesátých
let docházelo ve vyspělých zemích k zákazu používání DDT k ochraně rostlin a zemědělských
produktů. V Československu došlo k tomuto zákazu v roce 1974, i poté byl však DDT v omezené míře
používán ve vybraných prostředcích, např. pro likvidaci vši vlasové. K významnému poklesu
přítomnosti DDT v životním prostředí však bezprostředně po tomto zákazu nedošlo vzhledem
k perzistenci této látky, nelegálnímu „využití zbylých zásob“, existenci starých zátěží a také dovozu
některých krmiv z rozvojových zemí, v nichž bylo používání DDT stále povoleno.
Při sledování přítomnosti DDT v životním prostředí se pod pojmem „DDT“ nechápe pouze p,p´-DDT,
což je vlastní účinná látka, ale celá skupina látek blízkých. Při jeho výrobě vzniká souběžně také
izomer o,p´-DDT (jeho množství závisí na reakčních podmínkách) a vedlejším produkty jsou i
izomery dichlordifenyldichlorethanu ( p,p´-DDD a o,p´-DDD ). V životním prostředí se navíc DDT
dehydrochloruje na dichlordifenyldichlorethen (DDE). Také tyto metabolity DDT jsou velmi
perzistentní a ekologicky i zdravotně závadné. Skutečnost, že se v čase mění poměr uvedených látek,
především DDT/DDE, významně komplikuje vyhodnocování trendů vyplývajících z dlouhodobě
založených monitorovacích programů sledování DDT a jeho metabolitů v životním prostředí.
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Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
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p, p´-DDT (4,4’-DDT) = 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan
p,p´-DDE = 1,1-dichlor-2,2-bis(4-chlorofenyl)ethylen - produkt dehydrogenchlorinace
p,p´-DDD = 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane - produkt dechlorace

Detailní informace o vlastnostech DDT jsou uvedeny v přiloženém pasportu této látky. Obecně lze
konstatovat, že DDT a jeho metabolity jsou velmi stálé, málo těkavé sloučeniny lipofilní povahy s
nízkou rozpustností ve vodě a naopak výraznou schopností se jednak kumulovat v tukových tkáních
organismů a jednak se adsorbovat na povrchy tuhých částic. Tyto vlastnosti předurčují DDT a jeho
metabolity k dlouhé perzistenci v životním prostředí a pronikání do potravních řetězců. Rychlost
úbytku DDT v různých ekosystémech lze popsat kinetikou 1.řádu s poločasem 8 – 15 let, přičemž
DDT je rozkládán chemicky (hydrolýza, fotolýza) či biochemicky živými organismy ve vodě a půdě.

P1.2 Polychlorované cyklodieny (aldrin, dieldrin, endrin a isodrin)
Tyto chlorované uhlovodíky jsou účinnými insekticidy proti klíšťatům, molům, termitům a dalšímu
hmyzu. V malé míře se užívaly i k moření osiva. Dieldrin je toxický i pro savce a v minulosti se
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výjimečně používal i jako rodenticid. Koncem 70. a začátkem 80. let byla výroba a použití těchto látek
pro zemědělské a potravinářské účely ukončena.

Cl

Cl Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

O

Cl

Cl

Cl

Aldrin

Cl

Cl

Cl

Dieldrin

Cl

O

Endrin

Polychlorované cyklodieny jsou chemicky stálé látky lipofilní povahy. Pozvolný chemický a
biologický rozklad se odehrává v řadě dechloračních, dehydrochloračních a hydroxylačních reakcí.
Některé metabolity se stávají relativně rozpustné ve vodě. Na světle podléhají fotolytickým změnám a
rozkladu.

P1.3 Hexachlorcyklohexany (HCHs)
Hexachlorcyklohexan byl vyráběn pro své insekticidní účinky a používán v zemědělství jako
prostředek k hubení zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování lesních a jiných porostů. Z pěti
stereoizomerů, které při výrobě chlorací benzenu vznikají, má nejvýraznější insekticidní účinky γHCH a proto je surový reakční produkt čištěn frakční krystalizací a získaný γ-HCH v čistotě až 99% se
nazývá lindan. V bývalém Československu se používal γ-HCH v kombinaci s DDT (přípravky Lydikol
a Gamadyn), po zákazu DDT byl dále používán k moření osiva. V současné době není jeho použití
v zemědělství povoleno.
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H Cl
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Izomery HCH jsou relativně chemicky stálé látky lipofilní povahy. Postupnou mikrobiální dechlorací
jsou převáděny na trichlorbenzeny a tetrachlorbenzeny. Lindan má ve srovnání s řadou jiných
perzistentních organických polutantů (např. DDT, Aldrin, Heptachlor a další) vyšší rozpustnost ve
vodě a tenzi par a proto i relativně vyšší mobilitu jak v atmosférickém, tak hydrosférickém prostředí.

P1.4 Hexachlorbenzen (HCB)
Hexachlorbenzen (HCB) se vyrábí katalytickou chlorací benzenu nebo oxidací odpadního
hexachlorcyklohexanu (HCH) z výroby lindanu. V České republice není HCB vyráběn, jeho výroba
byla ve Spolaně Neratovice ukončena v roce 1968. HCB je však vedlejším produktem při výrobě
průmyslových chemikálií jako jsou tetrachlormetan, perchlorethylen, trichlorethylen či
pentachlorbenzen (výroba např. ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n/L). HCB také
vzniká při elektrolytické výrobě chlóru spolu s oktachlorstyrenem.
HCB se užívá jako fungicid, desinfekční prostředek a jako vstupní či meziproduktová surovina při
výrobě některých chemikálií (pentachlorfenol, některé chlorované aromáty). Jako průmyslová
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chemikálie se používá např. při výrobě pyrotechniky, syntetického kaučuku a hliníku. Jeho
fungicidních vlastností se využívá při ošetřování pšenice, cibule a jako mořidlo osiva.

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

HCB je velmi stálá, málo těkavá sloučenina lipofilní povahy s nízkou rozpustností ve vodě a naopak
výraznou schopností se jednak kumulovat v tukových tkáních organismů a jednak se adsorbovat na
povrchy tuhých částic. V životním prostředí se rozkládá jen velmi pomalu, jako rozkladné produkty
jsou v literatuře uváděny chlorované fenoly. Tyto vlastnosti předurčují HCB k dlouhé perzistenci
v životním prostředí a pronikání do potravních řetězců.

P1.5 Polychlorované bifenyly (PCBs)
Polychlorované bifenyly (PCBs) patří mezi zdravotně a toxikologicky nebezpečné látky, jejichž
nepříznivé účinky na živé organizmy se mohou projevovat již v relativně nízkých koncentracích.
Jedná se o organické látky, u nichž jsou vodíkové atomy na bifenylovém skeletu nahrazeny v různé
míře atomy chloru. Počet atomů chloru v molekule PCB může být v rozmezí 1-10 a podle různých
poloh umístění těchto atomů tak může teoreticky existovat 209 isomerů (kongenerů) PCBs.
V průmyslově vyráběných směsích PCBs však převládají pouze některé kongenery a jejich zastoupení
často udává charakter a tedy i použití daného výrobku na bázi PCBs. Dominantní kongenery jsou pak
předmětem analytického sledování PCBs v životním prostředí. Jejich součet se matematicky blíží
celkovému obsahu PCB v dané matrici a z analytického hlediska je proto i takto v praxi chápán, neboť
analytické stanovení skutečně všech kongenerů PCBs je nereálné. Z hlediska toxikologického však
může být situace významně odlišná, neboť některé minoritní kongenery prokazují až řádově vyšší
toxicitu než řada kongenerů majoritních.
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PCBs jsou olejovité až voskovité látky s vynikajícími technickými vlastnostmi, jako je chemická a
fyzikální stabilita i za vysokých teplot, nehořlavost, nemísitelnost s vodou a vysoký elektrický odpor.
Tyto vlastnosti učinily z PCBs vhodný materiál pro mnoho technických oborů a vedly k jejich
širokému uplatnění. Vzhledem k tomu, že informace o jejich toxických vlastnostech buď nebyly
známy nebo byly podceňovány, nebylo masivní rozšíření PCBs korigováno významnějšími
ochrannými opatřeními zabraňujícími jejich průniku do životního prostředí. Toxický charakter PCBs i
ve velmi nízkých koncentracích byl definitivně prokázán až v 70. letech a navíc bylo ověřeno, že
nebezpečnost přítomnosti PCBs v životním prostředí a potravních řetězcích je násobena schopností
PCBs kumulovat se především v tukových tkáních organismů. Výroba a používání PCBs v mnoha
zemích světa pak byla výrazně omezena a postupně zcela zrušena. V bývalém Československu, kde se
výroba PCBs rozběhla od roku 1959, však došlo ke zcela jinému vývoji. Nehledě na alarmující a
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obecně dostupné informace o nebezpečnosti PCBs zde právě po roce 1972 jejich výroba začala
narůstat a dosáhla vrcholu kolem roku 1980 aniž by jejich používání bylo kontrolováno z hlediska
ohrožení zdraví a životního prostředí. Teprve poté, co byly prokazovány masivní kontaminace např.
hovězího masa, mléka, másla a ryb, byla výroba PCBs v roce 1984 ukončena i v Československu.
PCBs patří mezi skupinu perzistentních organických polutantů se silným lipofilním charakterem
způsobujícím významnou bioakumulaci. Tato skutečnost násobí jejich nebezpečné toxikologické
vlastnosti, protože se mohou kumulovat v tukových tkáních a orgánech lidí a živočichů. Vyšší obsah
PCBs je často doprovázen přítomností polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, tj. látek
řádově toxikologicky nebezpečnějších, než vlastní PCBs.
Ve vodním prostředí jsou PCBs ve značném množství deponovány v říčních sedimentech, přičemž
významně vyšší obsahy PCBs jsou v tzv. bahenních typech sedimentů s vyšším podílem celkové
organické hmoty než v sedimentech s převahou anorganického písečného podílu. V anaerobních
podmínkách dnových sedimentů se PCBs rozkládají jen velmi pomalu, probíhá zde pozvolná
fotochemická a biologická degradace s poločasy rozkladů v řádu roků. Především UV záření je
urychlovač těchto dějů, při nichž dochází i k otevření benzenového kruhu. Z vody a říčních sedimentů
jsou PCBs bioakumulovány řasami a planktonem a dostávají se tak do potravních řetězců.
Rozdělovací koeficienty mezi vodou a tukem jsou pro jednotlivé kongenery PCBs natolik vysoké, že
experimentální ryby žijící po delší dobu ve vodě kontaminované stopovými koncentracemi PCBs
v sobě tyto látky zakoncentrovaly až tisíckrát. Distribuce PCBs v tělech ryb přitom není rovnoměrná.
U kaprů se např. hromadí hlavně v tukových tkáních, hlavě, centrální nervové soustavě, žlučníku a
dalších vnitřních orgánech, přičemž koncentrace v krvi a hladkém svalstvu jsou významně nižší.
Rozpustnost PCBs ve vodě je velmi nízká a klesá s rostoucím stupněm chlorace. Např. 2-chlorbifenyl
má rozpustnost při 20º C 5,9 mg.l-1, zatímco dekachlorbifenyl pouze 0,015 mg.l-1. V reálných
podmínkách hydrosféry však může rozpustnost PCB ve vodě výrazně změnit přítomnost povrchově
aktivních látek, anorganických solí či vysokomolekulárních přírodních látek typu humínových kyselin.

P1.6 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany (PCDFs) jsou v různé
míře chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky, jejichž přítomnost v životním prostředí je
vzhledem k velmi vysoké toxicitě některých představitelů této skupiny látek považována za významný
ekologický problém. V neodborné literatuře, tisku a dalších mediích se ujal zkrácený termín „dioxiny“
a jejich nálezy v různých složkách životního prostředí a především v potravinách dostávají opakovaně
celospolečenskou publicitu.
Molekulární struktura těchto látek je zobrazena v následujících schématech:
Schéma struktury polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs)
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Do této skupiny látek patří 75 kongenerů PCDDs a 135 kongenerů PCDFs. 17 kongenerů, které jsou
chlorované v polohách 2, 3, 7 a 8, případně dalších, jsou toxikologicky nejzávažnější a spolu s tzv.
koplanárními PCBs (u nichž žádný chlór není v orto poloze) jsou zahrnuty do celkového
toxikologického ekvivalentu TEQ. Naopak PCDDs/Fs obsahující jeden až tři atomy chlory nejsou
považovány za toxikologicky závažné.
Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se PCDDs/Fs řadí mezi typické POPs. Jsou velmi málo
rozpustné ve vodě (především ty více chlorované), málo těkavé, ochotně se sorbující na povrch
pevných částic (vysoký koeficient Koc) a jen zvolna podléhající rozkladu. Tyto vlastnosti předurčují,
že PCDDs/Fs se ze složek hydrosféry nacházejí především v půdě, kalech a sedimentech, velmi
omezeně pak v rozpuštené formě v povrchových či jiných vodách. Vzhledem k vysokým
rozdělovacím koeficientů Kow jsou schopny se bioakumulovat v tukových tkáních živočichů a lidí.
Do lidské potravy se PCDDs/Fs dostávají prostřednictvím potravních řetězců, přičemž nejvýznačnější
cesta vede přes vodní ekosystémy do rybího masa a tuku, které jednak slouží přímo jako potravina, a
též slouží jako přísada krmivových směsí hospodářských zvířat, přes která se dostávají do jejich masa
a mléka. Druhým významným vstupem PCDDs/Fs do potravin je objemová píce hovězího dobytka, do
které se dioxiny dostávají depozicí z ovzduší. Nejvíce kontaminovanými potravinami a krmivy jsou
rybí maso, tuk a moučka pocházející z Baltského moře, a dále pak ze Severního moře. Obsah
PCDDs/Fs je v těchto oblastech až 10 x vyšší než u ryb z jižní polokoule a tichomoří.

P1.7 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)
Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou organické látky tvořené dvěma nebo více kondenzovanými
benzenovými jádry v lineární, angulárním nebo klastrovém uspořádání. Pro svou schopnost
dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a zdravotní závažnost (projevují karcinogenní a mutagenní
účinky) jsou považovány za typické představitele perzistentních organických prioritních polutantů
(POPs).
Za normálních podmínek jsou to tuhé látky, většinou bezbarvé, bílé nebo žluté, s relativně vysokými
body tání i varu, které závisí na počtu benzenových jader a na struktuře molekuly. Ve vodě jsou PAHs
rozpustné velmi málo, rozpustnost klesá se vzrůstajícím počtem benzenových jader. Rozpustnost
PAHs v reálných povrchových a jiných přírodních vodách se však může od tabulkových hodnot
významně lišit vzhledem k různému obsahu solí a organických látek. V odpadních vodách, které
obsahují množství tenzidů, se může rozpustnost některých PAHs zvýšit až řádově, v mořské vodě je
díky obsahu anorganických solí rozpustnost PAHs naopak poněkud nižší. Také teplota je pro
rozpustnost těchto látek významná, např. rozpustnost antracenu se vzrůstem teploty z 5 °C na 30 °C
zvýší pětinásobně. Podstatně více než ve vodě jsou PAHs rozpustné v organických rozpouštědlech, jak
alifatických nepolárních (pentan, hexan) či polárnějších (metanol, dichlormetan), tak aromatických
(benzen, toluen). PAHs mají výraznou schopnost adsorpce na pevných sorbentech nebo částicích.
Důsledkem toho je, že jak v atmosféře, tak hydrosféře jsou PAHs ve značné míře sorbovány na
polétavé nebo suspendované malé pevné částice, s nimiž putují životním prostředím. Tato skutečnost
je výraznější pro PAHs s vyšší molekulovou hmotností, neboť adsorpce ne pevných, příp.
aerosolových částicích je nepřímo úměrná parciálnímu tlaku par, který se u PAHs snižuje s rostoucí
molekulovou hmotností.
Pro popis chování PAHs ve složkách životního prostředí a kumulaci v živých organismech je potřeba
znát hodnoty koeficientů Kow (rozdělovací koeficient voda/oktanol) a Koc (koeficient sorpce na
organické hmotě). Hodnoty log Kow a log Koc vzrůstají s počtem benzenových jader. Např. pro naftalen
je publikovaná hodnota Kow 3,37 a Koc 2,38 – 5,00, pro benzo(ghi) perylen je publikovaná hodnota
Kow 6,5 a Koc 6,20 – 6,26. Významnou fyzikální vlastností PAHs je velká rozmanitost jejich spekter
v ultrafialové i viditelné oblasti světla a skutečnost, že jednotlivé PAHs mají svá typická UV/VIS
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spektra. Díky velkému množství π - elektronů jeví PAHs též výraznou fluorescenci, některé
sloučeniny dokonce fosforescenci. Uvedených spektrálních vlastností se úspěšně využívá
v kvalitativní i kvantitativní analýze PAHs.
Významnou chemickou vlastností PAHs je schopnost tvořit deriváty. Při spalování za přítomnosti
oxidů dusíku vznikají nitroderiváty, za přítomnosti oxidu siřičitého sulfoderiváty a při chloraci
chlorderiváty PAHs. U některých z nich jsou prokázány silnější karcinogenní účinky než u samotných
PAHs.

P1.8 Heptachlor
Heptachlor je organochlorovaný insekticid používaný především k hubení půdního hmyzu a
mravenců. Částečně byl také použit k hubení hmyzu v domácnostech, hospodářských prostorách a
ošetření osiva. Aplikován je většinou přímo do půdy, někdy i na listy. Jeho insekticidní účinky byly
popsány počátkem 50. let poté, co byl izolován z technického chlordanu. Komerčně byl vyráběn
především firmou Velsicol Chemical Corp. V České republice není vyráběn, jeho použití pro
zemědělské účely bylo zakázáno v r.1989.
Detailní informace o vlastnostech heptachloru jsou uvedeny v přiloženém pasportu této látky. Obecně
lze konstatovat, že heptachlor je stálá, málo těkavá sloučenina lipofilní povahy s nízkou rozpustností
ve vodě a naopak schopností se jednak kumulovat v tukových tkáních organismů a jednak se
adsorbovat na povrchy tuhých částic. Tyto vlastnosti předurčují heptachlor k určité perzistenci
v životním prostředí a pronikání do potravních řetězců. Poločas jeho rozkladu v půdě se odhaduje na 9
až 10 měsíců (The Pesticide Manual), ve vodním prostředí dochází k relativně rychlé hydrolýze na 1hydroxychlorden a následným epoxidačním dějům pod vlivem mikrobiální činnosti.
Pokusy na myších a krysách prokázaly určité karcinogenní účinky heptachloru.
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P1.9 Toxaphen
Toxaphen je směsí stovek individuálních sloučenin, což velice ztěžuje jeho identifikaci a kvantifikaci.
Je to pesticid, který se používal k ošetření bavlny.
V České republice není vyráběn a jeho používání bylo zakázáno v roce 1986. Podle některých
informací však v letech 1963 – 1987 bylo do bývalého Československa dovezeno velké množství
přípravků, které toxaphen obsahovaly (Melipax).
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P1.10 Mirex
Insekticid používaný k hubení mravenců a hmyzu požírajícího zelené části zemědělských rostlin.
Používán také jako přísada do některých materiálů. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani
používán.
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl Cl
Cl Cl
Cl

Cl
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P1.11 Chlordan
Chemickým složením je chlordan 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano1H-indene a vyskytuje se ve dvou stereoizomerech:
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Chlordan je kontaktní insekticid se širokým spektrem použití. Komerčně byl vyráběn především
firmou Velsicol Chemical Corp. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán.
Vyskytuje se v několika stereoizomerech. Jeho chování a osud je dán chemicko-fyzikálními
vlastnostmi, které jsou podobné jako u jiných organochlorových pesticidů, které jsou schopné vysoké
perzistence ve složkách životního prostředí.
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Hodnocení problematiky POPs v ČR
Příloha č. 2:
HODNOCENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY PODLE PŘÍLOHY A ČÁST I (POPs
PESTICIDY): HISTORICKÁ, SOUČASNÁ A PLÁNOVANÁ PRODUKCE, POUŽITÍ,
IMPORT A EXPORT. EXISTUJÍCÍ POLITICKÝ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC
P2.1 Výroba
Dva největší producenti pesticidů v bývalém Československu byly Spolana Neratovice a Chemické
závody Juraje Dimitrova (CHZJD). Historie tuzemské výroby persistentních organochlorových
pesticidů byla zahájena v roce 1950 po ukončení výzkumu syntézy DDT VÚ agrochemické
technologie v Bratislavě. O rok později byly vytvořeny předpoklady pro velkovýrobu technického
HCH; od roku 1959 (podle některých zdrojů od 1956) se používal v zemědělství pouze čistý lindan (>
99 % γ-isomeru HCH) a jeho použití bylo omezeno na ošetřování osiva (len, řepka ozimná).
Technický HCH se však i nadále používal v lesnictví. Na počátku 60. let byly prokázány první případy
resistence vůči DDT (mandelinka bramborová, Leptinotarsa decemlineata), později také u jiných
druhů hmyzu, např. (rape blossom beetle, Meligethes aeneus). Po těchto zjištěních výroba DDT
poklesla a jeho používání bylo nahrazováno nejprve kelevanem (také chlorovaná látka), později pak
chlorfenvinphosem a karbamáty. Nespotřebované zásoby byly v 50. a 60. létech shromažďovány
jednotlivých JZD a v Zemědělských zásobovacích a nákupních závodech (ZZNZ) – ne pouze DDT,
ale i další pesticidy. Postupně bylo nutné začít regulovat likvidaci těchto nespotřebovaných a
nepoužitelných zásob OCPs.
V roce 1961 byla ve Spolaně Neratovice zahájena výroba hexachlorcyklohexanu světlem
katalyzovanou adicí na benzenové jádro. Vzniklý produkt obsahoval směs prostorových izomerů α, β,
γ, δ, ε-1,2,3,4,5,6,-hexachlorcyklohexanu, hepta- a oktachlorcyklohexanu a dalších látek. Z hlediska
použití byl insekticidně nejúčinnější složkou γ-izomer (lindan), kterého při reakci vznikalo cca 13 %.
Hexachlorcyklohexan (dále HCH) se používal jako surovina pro výrobu trichlorbenzenu a různých
pesticidních přípravků. Dále se používal pro přípravu přípravků na ochranu lesních porostů proti
okusu zvěře, insekticidních prostředků, hlístopudných prostředků a také jako přípravek do některých
barev.
HCB se používal při výrobě kombinovaného fungicidního přípravku k suchému moření osiva proti
houbovým chorobám Agronalu H. Agronal H obsahoval 2 % organicky vázané rtuti a 10 %
hexachlorbenzenu ve směsi s minerálními plnivy. Část HCB se pomocí louhu sodného převáděla na
pentachlorfenolát sodný a poté na pentachlorfenol (dále jen PeCP).
Pentachlorfenolát sodný se prodával jako sušený a ve formě 7 - 11 % vodného roztoku.
Pentachlorfenol se prodával jako sušený a jako xylenový roztok s obsahem PeCP min. 23 %. PeCP se
rovněž používal jako jedna z účinných složek v kombinovaném insekticidním a fungicidním přípravku
PENTALIDOL pro ošetření dřeva všeho druhu, konstrukcí, zábradlí, nábytku, podlah a krovů proti
dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a různým druhům plísní.
Tetrachlorbenzen (dále TeCBz) se působením louhu sodného přeměnil na trichlorfenolát sodný, který
se buď okyselením převedl na trichlorfenol, nebo působením kyseliny chloroctové na sodnou sůl
kyseliny 2,4,5-trichlorfenoxyoctové (dále jen 2,4,5-T). Reakcí sodné soli 2,4,5-T s butylalkoholem pak
vznikl butylester kyseliny 2,4,5-T, který byl hlavní účinnou složkou arboricidních přípravků
ARBORICID E 50 a ARBORICID EC 50.
P2-1

R-T&A

Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice

V době, kdy byla technologie zpracování balastních izomerů HCHs ve Spolaně zaváděna, nebylo
známo, že vedlejšími reakcemi vznikají při výše uvedených syntézách ve stopových množstvích látky
nebezpečné lidskému zdraví, způsobující nekrózu jater a projevující se navenek zejména výskytem
chlorakné – polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs/Fs) a to především nejtoxičtější kongener
2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin.
Vzhledem k tomu, že k izolaci trichlorbenzenu bylo používáno přehánění vodní parou, jehož
odvětrávání bylo vyústěno uvnitř provozní haly, došlo k postupnému zamoření pracovního prostředí a
kontaminaci celé budovy Ne 42, dle současného značení A1420. Ke kontaminaci přispěla i recyklace
matečných louhů, neboť tímto způsobem se TCDD, vznikající původně ve stopových množstvích,
v roztocích postupně koncentroval a jeho uvolňování pak bylo při přehánění vodní parou snadnější.
Po zjištění těchto skutečností bylo zpracování balastních izomerů v roce 1968 ve Spolaně zastaveno.
V průběhu 70. let se v technické praxi, zejména pro čistírenské procesy a odmašťování
v kovoprůmyslu, začalo všeobecně přecházet z do té doby používaného trichlorethylenu na
perchlorethylen. Tato změna byla motivována jednak ekonomickými, jednak hygienickými a
toxikologickými důvody. Vzhledem k vysoké těkavosti trichlorethylenu docházelo k jeho vysokým
ztrátám v technologických procesech. Vysoká těkavost byla rovněž důvodem kontaminace ovzduší
v pracovním prostředí, což zvyšovalo technické nároky na udržení čistého pracovního prostředí.
Trichlorethylen se vyznačuje rovněž podstatně vyšší akutní toxicitou než perchlorethylen, takže vyšší
toxicita spolu s vyšší těkavostí představuje značně větší riziko omamných účinků u pracujících a
vyššího výskytu následných chorob z povolání zejména vzhledem k hepatotoxicitě.
U hlavního výrobce – Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem došlo ke změně této
komodity v polovině 70. let. Při zavedení jinak velmi progresivního, v té době již počítačem řízeného
výrobního procesu však po finální destilaci zůstával olejovito-dehtovitý zbytek, vzhledem k blíže
nedefinovanému semikvalitatitnímu chemickému složení označený jako směs „HEXA“.
Tento zbytek (bez bližší chemické analýzy a toxikologického zhodnocení) byl prozatímně plněn do
sudů a ukládán na ohrazené podnikové skládce s předpokladem jeho likvidace spalováním jako
hlavního produktu v plánované podnikové spalovně.
Bylo proto navrženo tuto složku odpadního produktu (HCB) izolovat a využít. Poměrně jednoduchou
rafinací rekrystalizací bylo možno získat vysoce čistý HCB a byly navrženy k využití tři způsoby, a to
export s původním agrochemickým využitím do zemí, kde (zatím) není zakázán, jako složka směsí pro
zastírací dýmy v ozbrojených silách a jako prostředek pro rafinaci hliníku a jeho sloučenin.
Největší množství bylo exportováno do tehdejšího SSSR, kde se HCB ještě po delší dobu používal
jako herbicidní přípravek pro defoliaci před strojní (kombajnovou) sklizní bavlny zejména
v Uzbekistánu.

P2.2 Aplikace
Pokud jde o rychlost aplikace, závisí samozřejmě na jejím způsobu. Ve většině případů a pro většinu
pesticidů byla dávka aktivní látky mezi 0,5 a 1,5 kg.ha-1, ale v některých případech mohla být
aplikována i množství mimo toto rozmezí. Například doporučené dávky Aerosolu DDT byly (1) 6 l.ha-

1

List of Registered Plant Protection Products. Federal Ministry of Agriculture and Nutrition of the Czechoslovak Socialist
Republic, 1972
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, což odpovídá 3,6 kg.ha-1 aktivní látky; doporučená dávka Cyclo Powder byla 40 kg.ha-1 (2), což
odpovídalo 6,4 kg.ha-1 aktivní látky γ-HCH, a doporučená dávka hexachlorbenzenu (používaného pro
desinfekci půd) 50 kg odpovídala 12,5 kg.ha-1 HCB; na druhé straně v případě Endrin 20 byla
doporučená dávka 0,5 l.ha -1 (13), což odpovídalo pouze 0,1 kg.ha-1 aktivní látky, ale endrin ´je velmi
speciální případ. Odhad expertů je, že spotřeba pesticidů na hektar zemědělské půdy v současné České
republice se pohybuje okolo 1 kg.ha-1, ale v 60. létech se pohybovala kolem 4 kg.ha-1 pokud ne více.
Například v roce 1981 spotřeba prostředků na ochranu rostlin byla 23 650 t, jež byly použity na
ochranu území o rozloze 4 910 103 ha, což je téměř 5 kg per ha, ale lze předpokládat, že v létech, kdy
se POPs pesticidy používaly velmi intenzivně, mohla být tato aplikační rychlost mnohem větší.
1

Údaje o aplikaci mohou být užitečné pro interpretaci jaká byla spotřeba pesticidů, možná více než
nedostupná data o výrobě (tabulka P2-1).
Tabulka P2-1: Rychlosti aplikace prostředků na ochranu rostlin
Přípravek na bázi
aktivní látky

Aplikační dávka přípravku per ha

aldrin
DDT

Odpovědi na aplikaci aktivní látky na
ha nebo jinou jednotku

Velmi omezené nebo žádné použití, není nutné hodnotit
Lišila se od jednotek do 102 kg.ha-1 v závislosti
na koncentraci v přípravku3

dieldrin

Mezi 0,8 a 3,6 kg.ha-1 (Dykol resp.
Aerosol-DDT)

Neexistují údaje

endosulfan

Maximálně 2,5 l.ha
ve většině případů < 1,5 l.ha-1

Maximálně 1,1 kg.ha-1
ve většině případů < 0,55 kg.ha-1

endrin

0,5 l.ha-1

0,1 kg.ha-1

HCH technický

Lišila se v řádu 10 až 102 kg.ha-1 v zemědělství
v závislosti na koncentraci v přípravku 4

Mezi 2,5 a 9 kg.ha-1
(nejvyšší hodnoty byly použity pro
desinfekci půd ; v lesnictví a pro
nezemědělské půdy se dávky pohybovaly
mezi 3,5 a 5,6 kg.ha-1

heptachlor

Agronex hepta T 30 1,2 kg.100 kg-1 osiva pro
ošetřování osiva

400 g.100 kg-1 osiva

hexachlorbenzen

50 kg.ha-1 pro desinfekci půd

12,5 kg.ha-1

-1

metoxychlor

Omezená produkce, nehodnoceno

quintozene

Jako Brassicol-Streumittel 300-400 g.m-3 resp.
30-40 g.m-2

60-80 kg.ha-1 pro desinfekci půd

toxaphene

20-30 kg.ha-1 jako Melipax

2-3 kg.ha-1

2

Hrnciar J.: Overview on Plant Protection Production CHZJD Bratislava. In: Agrochemia (CS), 12 (6), 1972, p. 180/181

3

As to Antrix see also Note 19; the corresponding rate of DDT would be about 100 g/m3

4

In forestry used only for protection of wood damaging insects; the application rate is expressed in l/m3;

in most cases between and 5 and 10 l/m3 of concentration between 2 and 7 % of preparations; can concern only solutions
(Forst-Nexen and both the Ipsotoxes); corresponds e.g. to 50 g/m3 HCH techn. in case of Antrix applied at 10 L/m3 of 7 %
solution as recommended
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Příloha č. 3:
HODNOCENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY DLE PŘÍLOHY A, ČÁST II CHEMICKÉ
LÁTKY (PCBs)
P3.1 Použití PCBs
Použití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené
považujeme ty, ze kterých úniky PCBs nelze zachytit a jejichž používání ve svém konečném důsledku
vede ke kontaminaci prostředí. Ve většině zemí byla v letech 1970-73 přijata opatření na omezení
případně zrušení těchto způsobů aplikace PCBs. Mezi otevřené systémy můžeme zařadit také použití
plastifikátorů na bázi PCBs, bezuhlíkový kopírovací papír, lubrifikanty, tuže, impregnační materiály,
barvy, lepidla, vosky, aditiva do cementů a omítek, materiály na mazání odlévacích forem, materiály
pro odlučovače prachu, těsnící kapaliny, inhibitory hoření, imerzní oleje a pesticidy.
Použití PCBs v uzavřených systémech představují chladící kapaliny v transformátorech, dielektrické
kapaliny v malých a velkých kondenzátorech, ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické
kapaliny v důlních zařízeních a vakuových pumpách, teplonosná média. V současné době je známa
řada úniků z těchto uzavřených systémů do prostředí, především vlivem netěsností. Problém také
představují malé kondenzátory, které nejsou recyklovatelné a stávají se tak velice nebezpečným
odpadem.
V současné době představují nezanedbatelné sekundární zdroje znečištění prostředí spalovací procesy
a především znovuvytěkávání PCBs ze sedimentů velkých vodních systémů, kam se před léty dostaly
atmosférickou depozicí nebo přímými úniky do vod.
V případě stabilních sloučenin nedojde při spalování za nízké teploty a doby prodlení k destrukci
organických látek přítomných ve vzduchu nebo v palivu takže například měření obsahu
polychlorovaných bifenylů (PCBs) v kouřových plynech v kotli spalujícím uhlí ukázala na skutečnost,
že jejich koncentrace byly shodné s koncentracemi z volného ovzduší. To dokazuje, že PCBs vstupují
do spalovacích procesů z okolního vzduchu a nevznikají během vlastního spalování. Přehled zdrojů
PCBs uvádí tabulka P3-1.
Tabulka P3-1: Zdroje PCBs
PRIMÁRNÍ ZDROJE VSTUPU PCBs DO PROSTŘEDÍ
Uzavřené systémy
- chladící kapaliny v transformátorech
- dielektrické kapaliny ve velkých a malých kondenzátorech
- teplonosná media
- ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické kapaliny v důlních zařízeních a vakuových pumpách
- použití mazadel
Otevřené systémy:
- použití plastifikátorů na bázi PCBs
- bezuhlíkový kopírovací papír
- lubrifikanty
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- tiskařské barvy
- impregnační materiály
- barvy
- lepidla
- vosky
- aditiva do cementů a omítek
- materiály na mazání odlévacích forem
- materiály používané pro výrobu odlučovačů prachu
- těsnící kapaliny
- inhibitory hoření
- imerzní oleje
- pesticidy
- skládky odpadů
- spalování odpadů
- pevné a kapalné materiály obsahující PCBs
- laminátovací činidla
- těžké oleje
- samolepící pásky
- balící papír
- recyklovaný papír
- spalování pohonných hmot
SEKUNDÁRNÍ ZDROJE VSTUPU PCB DO PROSTŘEDÍ
- revolatilizace ze sedimentů a půd
- odpařování z aplikovaných barev

P3.2 Výroba a použití PCBs v bývalém Československu
V letech 1959-1984 byly PCBs vyráběny na východním Slovensku v Chemku Strážské. Celková
výroba dosáhla hodnoty více než 21 000 tun, z čehož asi polovina byla exportována především do
východní Evropy. Podrobné členění výroby, která tak jako v ostatních výrobních jednotkách
produkovala vždy směsi polychlorovaných bifenylů zde pod komerčním označením Delor, Hydelor a
Deloterm, je uvedeno v tabulce P3-2. Z tabulky je také patrné časové rozpětí výroby jednotlivých typů
PCBs. V tabulce P3-2 jsou uvedena množství PCBs uvedené výrobcem Chemko Strážské jako
výrobky vyrobené v létech 1959 až 1984 a tabulce P3-3 obchodní názvy tohoto výrobce.
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Tabulka P3-2: Množství PCBs [t] uváděné výrobcem Chemko Strážske jako výrobky vyrobené v
létech 1959 až 1984 (obchodní úsek, Chemko Strážske)
Množství [t]
Rok

Delor

Hydelor

ČSSR+

Delotherm

ČSSR

Export

-

-

3,9

-

3,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

2,3

1,5

-

-

-

-

1,5

-

1,5

-

39,8

-

-

-

-

39,8

-

39,8

-

-

97,0

-

-

-

-

97,0

-

97,0

-

-

-

103,2

-

-

-

-

97,2

6,0

103,2

1966

-

-

-

163,2

-

-

-

-

108,2

55,0

163,2

1967

144,8

-

-

207,5

-

-

-

-

257,3

95,0

352,3

1968

120,4

-

-

204,6

-

-

-

-

275,0

50,0

325,0

1969

102,2

-

-

180,4

-

-

-

-

251,6

31,0

282,6

1970

129,3

8,2

84,4

181,8

15,0

-

-

-

399,7

19,0

418,7

1971

208,0

-

151,1

69,6

-

-

-

-

317,7

111,0

428,7

1972

311,3

33,2

5,3

162,2

-

-

-

48,8

373,8

187,0

560,8

1973

308,8

-

24,4

203,2

35,3

1,2

-

57,6

429,5

201,0

630,5

1974

919,4

-

-

218,2

-

22,2

14,9

39,9

497,6

717,0

1 214,6

1975

1 058,1

-

-

311,3

17,1

19,8

-

184,3

778,6

812,0

1 590,6

1976

1 103,3

-

-

225,3

34,7

16,7

-

267,0

677,0

970,0

1 647,0

1977

1 298,9

-

-

350,6

8,8

-

-

292,3

900,6

1050,0

1 950,6

1978

1 263,7

-

-

301,1

19,6

-

-

405,6

1 009,0

981,0

1 990,0

1979

1 437,4

-

-

247,3

15,3

0,3

-

268,8

957,1

1012,0

1 969,1

1980

1 408,4

-

-

320,9

23,2

2,5

-

288,2

1 079,2

964,0

2 043,2

1981

1 427,9

-

-

214,4

12,9

-

-

158,0

882,2

931,0

1 813,2

1982

1 480,8

-

-

248,5

25,0

-

-

223,3

1 166,6

811,0

1 977,6

1983

1 378,9

-

-

300,5

-

8,2

-

122,9

974,5

836,0

1 810,5

1984

38,9

-

-

22,4

-

4,6

-

-

35,9

30,0

65,9

Celkem

14 140,5

41,4

265,2

4 380,7

206,9

75,5

14,9

2 356,7

11 612,8

9 869,0

21 481,8

%

65,8

0,19

1,23

20,39

0,96

0,35

0,07

10,97

54,06

45,94

100,00

103

104

105

106

103

104

30

1959

-

-

-

3,9

-

-

1960

-

-

-

-

-

1961

-

-

-

2,3

1962

-

-

-

1963

-

-

1964

-

1965

export

Z tabulky vyplývá, že celkově se prodalo 21 482 tun výrobků na bázi PCBs vyrobených v Chemku,
z nichž se 9 869 t (46 %) exportovalo (zejména do bývalé NDR). Zbytek, t.j. 11 613 t byly využity
v bývalém Československu. Největšími odběrateli technických směsí na bázi PCBs v bývalém
Československu byly podniky Barvy a laky Praha (Delor 106/80 X), ZEZ Žamberk (Delor 103) a
ČKD Praha (Delor 103, Hydelor). Delotherm odebíraly zejména různé stavební organizace.

Tabulka P3-3: Obchodní názvy finálních výrobků na bázi PCBs z Chemko n.p. Strážske
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Výrobek

Charakteristika

Delor 103

rafinovaná směs di- až pentachlorbifenylů s převahou trichlorbifenylů

Delor 103 S

jako Delor 103, avšak se sníženým obsahem výše chlorovaných bifenylů

Delor 104

směs tri- až hexachlorbifenylů s převahou tetrachlorbifenylů

Delotherm DH

nerafinovaný Delor 103

Delotherm DK

na bázi Deloru 104

Hydelor 103

směs rafinovaného Deloru 103, minerálního oleje, antioxidantu a mazací přísady

Hydelor 104

jako Hydelor 103, avšak místo Deloru 103 se používal Delor 104

Hydelor 30

na bázi Deloru 103

Hydelor 137

na bázi Deloru 103

Delofet O-2

na bázi Deloru 104

Delor 105

směs tetra- až oktachlorbifenylů s převahou pentachlorderivátů

Delor 105 T

jako Delor 105, avšak s přísadou trichlorbenzénu nebo toluénu

Delor 106

směs tetra- až oktachlorbifenylů s převahou hexachlorderivátů

Delor 106/80 X

jako Delor 106, avšak s přísadou xylénu (4:1)

Delorit

výrobek na bázi polychlorovaných terfenylů (PCTs se vyráběly chlorací destilačních zbytků z
výroby PCBs)

V následující tabulce P3-4 je uvedeno použití jednotlivých výrobků z Chemka Strážske.
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Tabulka P3-4: Použití výrobků z Chemka Strážske
Výrobek

Použití

Delor 103

V elektrotechnickém průmyslu jako impregnační a elektroizolační kapalina při výrobě silových
kondenzátorů, v menším množství jako nehořlavý izolant a přenášeč tepla do transformátorů vyšších
výkonů. Byl to výrobek s největším exportem (většinou do bývalé NDR).
Aby se dosáhla úroveň limitů navrhovaných mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), po r. 1975
výzkum Chemka vyvíjel úpravu technologie chlorace za účelem snížení obsahu penta- a výše
chlorovaných bifenylů v elektrotechnických kapalinách. Tento typ Deloru měl označení Delor 103 S

Delor 104

Během krátké doby se vyráběl a používal jako náplň do kondenzátorů

Delotherm DH

Médium na přenos tepla v zařízeních gumárenského a dřevařského průmyslu, v zařízeních na výrobu
papíru, lepenky, asfaltových hmot, v hutích a ocelárnách. Využití nacházel hlavně tam, kde existovalo
zvýšené nebezpečí vzniku požárů nebo výbuchu. Tento výrobek byl použitelný do teploty 250 °C

Delotherm DK

Použití jako v případě Delothermu DH, avšak až do teplot 270 °C

Hydelor 103

K přenosu síly v různých hydraulických zařízeních (hydraulické obsluhy generátorů v tlakových
plynárnách, stroje na tlakové lití, válcovací a slévárenské stroje, apod.)

Hydelor 104

Mazání kyslíkových turbokompresorů

Hydelor 30

Vyvinutý na ovládání hydrauliky plynárenských pecí v Kombinátu na zpracování hnědého uhlí ve
Vřesové

Hydelor 137

Náhrada hořlavých kapalin v hydraulice strojů v uhelných dolech

Delofet O-2

Mazací tuk pro kyslíkové ventily. Jeho celková výroba ale nečinila víc než 0,5 t

Delor 105 a 105 T

Vyráběly se v 4-letých obdobích jako přísada náplně do transformátorů (později byly nahrazovány
Delorem 103)

Delor 106/80 X

Používal se jako přísada při výrobě syntetických barev, kde tvořil složku zvyšující adhézi nátěrových
hmot a regulujících tvrdost nátěru. Výrazně se snižovala i hořlavost nátěrové hmoty. Výlučným
odběratelem byly Barvy a laky n.p. Praha (výroba barev s obsahem PCBs se realizovala zejména v
závodě v Uherském Hradišti). Za účelem snížení viskozity se před expedicí Delor 106 ředil xylenem v
poměru 4:1. Označení a použití nátěrových hmot obsahujících PCBs je uvedeno v tabulce II-20.
Výroba tohoto produktu byla zahájena ještě v r. 1961 z dováženého bifenylu, neboť se nepodařilo včas
spustit do provozu výrobu bifenylu pro problémy s reaktorem. Chlorací bifenylu na parametry Deloru
106 z vlastního bifenylu byla zahájena až v r. 1963 a jeho výroba pokračovala až do ukončení výroby
chlorovaných bifenylů v r. 1984.
Chemko se už v r. 1980 snažilo zastavit dodávku tohoto produktu podniku Barvy a laky na základě
literárních údajů o nízké biodegradabilitě výše chlorovaných bifenylů, avšak pro odpor odběratelů a
prohranou arbitráž se muselo v dodávkách pokračovat, protože bezdevizová náhrada za tento produkt
nebyla k dispozici.

Delorit

Přísada do tavných lepidel v dřevařském průmyslu a součást flegmatizátoru tříštivých výbušnin.
Lepidlo mělo obchodní název TRIMETO. Celkově se na jeho výrobu použilo přibližně 10 t PCTs.
Flegmatizátor tříštivých výbušnin se vyráběl jen pro speciální výrobu v Chemku.
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Příloha č. 4:
HODNOCENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NEŽÁDOUCÍ
VEDLEJŠÍ PRODUKTY DLE PŘÍLOHY C CHEMICKÉ LÁTKY (PCDDs/Fs, HCB A
PCBs)
P4.1 Inventura atmosférických emisí v ČR
Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami v ČR je zakotvena v zákoně o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb., který navazuje na původní zákon č. 309/1991 Sb. Upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou
činností a způsob omezování příčin a zmírňování následků znečišťování. Rovněž vymezuje práva a
povinnosti ve státní správě ochrany ovzduší, kterou vykonávají Ministerstvo životního prostředí České
republiky, Česká inspekce životního prostředí, územní orgány a další instituce. Vedle jiných činností
mají tyto orgány za úkol provádět dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí,
a mj. také kontrolovat u provozovatelů zdrojů vedení údajů o emisích znečišťujících látek a dalších
souvisejících podkladových informací. Úkolem orgánů ochrany ovzduší je mj. zajistit shromažďování,
evidenci a archivaci těchto údajů pro další využití, např. pro ověřování výše vypočtených poplatků za
znečišťování ovzduší, ale také pro potřeby zjišťování celkového množství jednotlivých škodlivin
vypouštěných do ovzduší, t.j. k provádění emisních bilancí. Podrobné technické údaje o spalovacích a
technologických zařízeních a podklady pro provádění emisních inventur jsou obsaženy v tzv. Registru
emisí a zdrojů znečišťování ovzduší - REZZO.
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou z hlediska velikosti, typu a závažnosti vlivu na životní
prostředí rozděleny podle nové legislativy na čtyři základní skupiny, zatím evidované ve třech
samostatných subsystémech. Jejich členění a popis podle zákona č. 309/1991 Sb. ukazuje následující
tabulka P4-1.
Tabulka P4-1: Kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Druh zdroje

Zvláště velké a velké
zdroje znečišťování

Střední zdroje znečišťování

Malé zdroje znečišťování

Databáze

REZZO 1

REZZO 2

REZZO 3

stacionární zařízení ke
spalování paliv o tepelném
výkonu vyšším než 5 MW
a zařízení zvlášť
závažných
technologických procesů

stacionární zařízení ke
spalování paliv o tepelném
výkonu od 0,2 do 5 MW,
zařízení závažných
technologických procesů,
uhelné lomy a plochy s
možností hoření, zapaření
nebo úletu znečišťujících
látek

stacionární zařízení ke spalování paliv
o tepelném výkonu, nižším než 0,2
MW zařízení technologických procesů,
nespadajících do kategorie velkých a
středních zdrojů, plochy, na kterých
jsou prováděny práce, které mohou
způsobovat znečišťování ovzduší,
skládky paliv, surovin, produktů a
odpadů a zachycených exhalátů a jiné
stavby, zařízení a činnosti, výrazně
znečišťující ovzduší

charakter zdroje

bodový zdroj

bodový zdroj

plošné zdroje

způsob evidence

zdroje jednotlivě sledované zdroje jednotlivě sledované

obsahuje

zdroje hromadně sledované

Samostatnou kategorii registru tvoří mobilní zdroje REZZO 4 sledované liniově (silniční doprava na
úsecích zahrnutých do sčítání dopravy) a plošně na úrovni okresů (ostatní mobilní zdroje). V oblasti
dopravy jsou emise POPs součástí emisních inventur mobilních zdrojů, výpočty jsou prováděny ze
spotřeby paliv a emisních faktorů.
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Pro popis a hodnocení zdrojů sledovaných v rámci Stockholmské úmluvy je vhodnější původní
členění podle základní nomenklatury SNAP. Stručná charakteristika jednotlivých hlavních kapitol
s uvedením výskytu na území ČR a hodnocením významnosti je uvedena v následujícím textu.
SNAP 1: Combustion in energy and transformation industries – Spalovací procesy v energetice a
transformace paliv
Veřejné elektrárny a kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, dálkové vytápění (teplárny),
přeměna tuhých paliv na plynná, ropné rafinérie. Vlastní produkce elektřiny a tepla (pouze ve spojení
s prodejem elektřiny a tepla) odehrávající se v tomto sektoru. Ostatní vlastní produkce elektřiny a tepla
zde není uváděna.
V ČR je provozováno 11 velkých veřejných elektráren a cca 60 dalších významných zdrojů
vyrábějících teplo a elektrickou energii. Dále jsou v provozu dvě rafinérie ropy a jedna paroplynová
elektrárna. Významné jsou zejména emise SO2, NOx a také CO, určitý podíl je s ohledem na značná
množství spalovaných tuhých paliv také u emisí TK a POPs.
SNAP 2: Non-industrial combustion plants – Neprůmyslová spalovací zařízení
Výroba tepla v jiných než průmyslových sektorech, výroba a přeměny energie. Vlastní výroba
elektřiny a tepla (pouze ve spojení s jejich prodejem), probíhající v tomto sektoru.
V ČR je provozováno velké množství zdrojů zejména pro centrální zásobování teplem bytů a
komunální sféry (cca 18 tisíc, z toho cca 800 významnějších). Do této kategorie je zahrnuto rovněž cca
3 mil. domácností vytápěných buď lokálně nebo domovní kotelnou o výkonu pod 200 kW. Menší
podíl zde mají emise SO2 a NOx, výrazný je však podíl emisí ze spalování tuhých paliv v
domácnostech – tuhé znečišťující látky, CO, VOCs, TK a také POPs.
SNAP 3: Combustion in manufacturing industry – Spalovací procesy ve zpracovatelském průmyslu
Výroba tepla a výrobní procesy, které své nároky na teplo kryjí přímo spalováním (emise, které
nevznikají spalováním, se vylučují). Je zahrnuta i kombinovaná výroba tepla a elektřiny a vlastní
produkce elektřiny a tepla (pouze ve spojení s jejich prodejem) ze zdrojů, které přísluší průmyslovému
odvětví.
V ČR je provozováno cca 14 tisíc průmyslových zdrojů (cca 1 000 významnějších) pro výrobu tepla a
popř. elektrické energie a dále velké množství zdrojů (cca 400 významnějších), v nichž jsou spalována
paliva jako součást výrobních procesů. Podobně jako u SNAP 1 jsou zde významnější emise SO2,
NOx a hlavně CO, významný podíl představují emise TK a POPs z procesů zpracování kovů a
nerostných surovin.
SNAP 4: Production processes – Výrobní procesy
Pouze nespalovací procesy. Nároky na teplo jsou kryty v nespalovacím režimu, a to přímo z
teplonosných médií.
V ČR je provozováno několik tisíc technologií s emisemi z výrobních procesů (z toho cca 800
významnějších). Vedle emisí VOCs jsou zde významněji zastoupeny také emise tuhých znečišťujících
látek z mechanických procesů a manipulací, doprovázejících řadu primárních a sekundárních výrob.
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SNAP 5: Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy – Těžba a distribuce
fosilních paliv a geotermální energie
Zahrnuje těžbu a distribuci fosilních paliv a jejich primární zpracování, rovněž distribuci pohonných
hmot.
V ČR je těženo cca 50 mil. tun hnědého uhlí a cca 15 mil. tun černého uhlí. Dále je zde těžba cca 260
tis. tun ropy a cca 150 mil. m3 zemního plynu. Významněji jsou zastoupeny emise CH4 a VOCs z
těžby a distribuce plynných a kapalných paliv, zastoupení mají rovněž emise tuhých znečišťujících
látek z těžby a primárního zpracování tuhých paliv.
SNAP 6: Solvent and other product use – Použití rozpouštědel a jiných produktů
Použití organických rozpouštědel při aplikaci produktů, které je obsahují, jako činidla a ve výrobě a
použití těchto produktů.
Počty zdrojů se spotřebou rozpouštědel a přípravků, které je obsahují je odhadován na několik desítek
tisíc (z toho cca 800 významnějších). Kategorie zahrnují až na výjimky pouze emise VOCs, jejich
podíl na celkové emisi je významný.
SNAP 7: Road transport – Silniční doprava
Vozidla za provozu a parkující; tankování je zahrnuto v kap. 5. Jsou sledovány různé druhy silničních
vozidel v závislosti na používaném palivu (benzín, nafta, LPG, CNG) a vybavení a typu katalyzátorů
(neřízený, 3-cestný řízený, oxidační).
Podle skladby motorových vozidel je velmi výrazné zastoupení emisí NOx a VOCs, důležité mohou
být také emise TK a POPs (především PAHs). Primárními i sekundárními emisemi jsou velmi
významné jemné částice prachu PM 10 a PM 2,5.
SNAP 8: Other mobile sources and machinery – Ostatní mobilní zdroje a strojní zařízení
Provoz letecké dopravy, dieselové trakce železniční dopravy, lodí, traktorů, stavebních mechanizmů,
zemědělských strojů, vozidel armády a dalších mobilních zařízení.
Situace je podobná jako u SNAP 7, výrazněji mohou být zastoupeny emise částic a PAHs z provozu
těžkých mechanismů.
SNAP 9: Waste treatment and disposal – Nakládání s odpady a jejich likvidace
Zahrnuje spalování odpadů se spotřebou i bez spotřeby tepla. Jestliže je některý odpad považován za
odpovídající palivo, pak jeho spalování je zahrnuto do SNAP 1 až 3. Vlastní výroba elektřiny a tepla
(pouze pro jejich prodej) náležející do tohoto sektoru je začleněna v této kapitole.
Produkce odpadů v ČR je cca 40 mld. tun., spáleno bylo v r. 2001 cca 830 tis. tun. V ČR je evidováno
64 spaloven nebezpečných odpadů a 3 velké spalovny komunálních odpadů. V roce 2001 bylo
provozováno 371 skládek, na nichž bylo uloženo celkem 26,8% odpadů z celkové produkce [5].
Největší pozornost je v této kapitole věnována tradičně emisím POPs (dioxiny) a TK, zmínit je možné
také emise méně sledovaných škodlivin, jako je HCl, HF apod.
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SNAP 10: Agriculture - Zemědělství
Neenergetické procesy při pěstování zemědělských plodin, chovu zvířat a pěstování lesních kultur.
Zahrnuje vlivy antropogenní činnosti na zdroje CO2 a jejich úbytky. Zahrnuje otevřené spalování,
zatímco otevřené spalování odpadů je vyloučeno (viz SNAP 9).
Celková plocha zemědělské půdy v ČR je 4 284 mil. ha. K 31. 3. 2002 bylo evidováno cca 1,5 mil
kusů skotu, 3,4 mil. kusů prasat a téměř 30 mil. drůbeže [1]. Zemědělská činnost a hlavně chovy
hospodářských zvířat se podílejí výrazně na emisích NH3 (až 90 %) a také CH4.
SNAP 11: Other sources and sinks – Ostatní zdroje
Samovolné procesy bez kontroly lidí (metabolismus, rozklad, atd.). Kromě vulkánů nejsou zahrnuty
emise CO2.
Detailní popis jednotlivých kategorií je součástí Kapitoly 5. Národní POPs Inventury (NPOPsINV
2003).

P4.2 Inventura atmosférických emisí POPs v ČR
Persistentní organické polutanty zahrnují široké spektrum sloučenin. Jsou to:
•
•
•

chemické produkty např. pesticidy a chlorované bifenyly (PCBs), které vstupují do prostředí
buď při výrobě nebo jejich aplikaci;
vedlejší produkty výrobních procesů; obvykle jsou obsaženy v produktu a do prostředí
vstupují jako kontaminanty daného produktu nebo jako emise unikající v průběhu výrobního
procesu;
nechtěné produkty tepelných procesů, kde je přítomen chlor a měď jako např. polychlorované
dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/PCDFs) a polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAHs), které vstupují do ovzduší přímo se spalinami nebo koncovými plyny.

Pro účely vykazování emisí v rámci CLRTAP byla v ČR komplexně zpracována emisní bilance POPs
a TK v letech 1997 – 1998. Metodicky vycházela tato inventura z EMEP-CORINAIR Atmospheric
Emission Inventory Guidebook a byla zpracována s rozlišením emisí na úrovni Selected Nomenclature
for Air Pollution (SNAP ‘97) – Level 1, tedy v základních 11 kapitolách. Pozornost byla zaměřena na
hlavní skupiny zdrojů, mezi něž byly vybrány spalovací procesy v průmyslu a domácnostech,
spalovny odpadů, aglomerace železných rud, výroby a zpracování kovů a nerostných surovin (výroba
železa, oceli, litiny, cementu, vápna a skla), doprava a některé další jednotlivé procesy.
Na zpracování inventury se vedle pracoviště oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ podíleli zejména
pracovníci Katedry chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU Brno, EGÚ Praha, TESO,
a.s. a AXYS Varilab. Údaje za rok 2000 byly vykázány v předběžné struktuře NFR - Level 1, která
byla shodná s předcházející strukturou hlavních kapitol SNAP. Údaje za rok 2001 byly poprvé
vykázány v upravené struktuře NFR. Některé údaje byly agregovány do souhrnných kategorií, jak to
umožňuje Guidelines for Estimation of and Reporting on Emissions under the Convention on LongRange Transboundary Air Pollution [4].
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P4.3 Způsob zpracování celostátní inventury emisí POPs
P4.3.1 Úvod
Rozhodujícím pramenem informací pro zpracování přehledu zdrojů a emisní inventuru POPs jsou
podklady databáze REZZO. Jedná se o komplexní centrálně vedenou databázi, sestávající z mnoha
tabulek mezi sebou vzájemně propojených. Údaje databází REZZO 1 a REZZO 2 (velké a střední
zdroje podle původního členění v legislativě ČR) mají některé tabulky společné – např. číselníky
kategorií zdrojů, paliv, emisí, apod. Údaje databází REZZO 3 a REZZO 4 mají tabulky (až na územní
identifikaci) samostatné.
Dalším informačním zdrojem byla rešerše odkazů na relevantní informace uváděné na internetových
stránkách pomocí komerčně používaných vyhledávacích servrů. Rešerše byla zaměřena jednak na
odkazy chemického názvosloví (dioxiny, PCBs, apod.), dále na specifické procesy (spalovny, hutní
technologie, papírenský průmysl, apod.) a rovněž také na podniky, které mají s problematikou emisí
POPs spojitost, i na instituce podílející se na výzkumu a shromažďování oborových informací (např.
vysoké školy, průmyslové oborové svazy a AV ČR).
Jako další informační zdroj byly využity publikace, z nichž některé jsou k dispozici přímo u řešitele
(např. zprávy projektů PPŽP a VaV řešených v gesci MŽP přímo zpracovateli této kapitoly, nebo za
jejich spoluúčasti). Čerpáno bylo částečně také z odborné literatury s problematikou emisí POPs
v knihovnách ČHMÚ, MŽP, ČEÚ a některých vysokých škol a universit. Významný podíl informací
byl čerpán také ze zahraniční literatury (materiály UNEP a TFEIP). Popis zdrojů, jejich provozu i
související legislativy, uvedený v této zprávě, odpovídá stavu vykazování emisí za rok 2001, tedy před
novelizací zákona o ovzduší a jeho prováděcích předpisů. Změny zahrnující např. rozdělení zdrojů
podle nového zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 budou zohledněny až při zpracování údajů za rok
2002.

P4.3.2 Struktura a obsah databáze REZZO
Informace o bodových zdrojích REZZO 1 a 2 jsou v ČR každoročně aktualizovány. Aktualizace
se provádí jak u proměnných údajů (spotřeba paliv, provozní hodiny zařízení, množství emisí), tak u
stálých údajů (identifikační údaje zdroje, technologická zařízení, zařízení k omezování emisí).
Databáze REZZO 1 a 2 jsou naplňovány údaji souhrnného vyhodnocení provozní evidence podle
vyhlášky MŽP č. 205/1993 Sb., novelizované vyhláškou MŽP č. 117/97 Sb. Použity byly datové
vstupy REZZO 1 a 2 za rok 2001, t.j. ve struktuře podle požadavků vyhlášky č. 117/1997. Vyplněné
vzory s údaji předkládají provozovatelé zdrojů každoročně příslušnému orgánu státní správy. Forma
souhrnného vyhodnocení je z pohledu vyhlášky upravena § 18, věcnou náplň stanovuje příloha č. 7
„SEZNAM STÁLÝCH A PROMĚNNÝCH ÚDAJŮ TVOŘÍCÍCH PROVOZNÍ EVIDENCI“.
V současné době (poprvé pro sběr údajů za rok 2002) je již platná nová vyhláška MŽP č. 356/2002
Sb., která však v oblasti provozní evidence nemění významně její formální ani věcný obsah.
Údaje provozní evidence lze rozdělit na tyto základní části:
•
•
•
•
•
•

identifikační údaje o zdroji a provozovateli zdroje
údaje o spalovacích zařízeních - kotelnách a jednotlivých kotlích
údaje o měsíční spotřebě paliv
údaje o technologiích - kategorizace zdroje, výrobek a spotřeba paliva v technologii
údaje o zemědělských výrobách - chov hospodářských zvířat
údaje o odlučovačích
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údaje o emisích a jejich měření - podle seznamu znečišťujících látek dle přílohy zákona
č. 212/1993 Sb.

Sběr dat a jejich zpracování je rozděleno do následujících kroků:
•
•
•
•
•
•

rozeslání formulářů s předtištěnými údaji za předchozí rok provozovatelům zdrojů
vyplnění formulářů provozovateli a jejich odevzdání do 15. února následujícího roku
kontrola a verifikace dat prováděná orgány ochrany ovzduší
pořízení údajů do elektronické podoby
kontroly dat, opravy chyb a konečné uložení a archivace dat
export standardních sestav, textových sestav a speciálních výstupů dat.

P4.3.3 Přehled zdrojů
Pro sestavení přehledu zdrojů emisí POPs jsou u bodových zdrojů významné následující identifikační
údaje, umožňující zařazení do subkategorií SNAP, resp. NFR:
•
•

•

rozlišení typu hospodářské činnosti provozovatele zdroje (podle IČO jsou zdrojům přiřazeny
z REGISTRU ORGANIZACÍ ČR tzv. OKEČ - CZ_NACE neboli odvětvová klasifikace
ekonomických činností) [1].
kategorizace druhu výroby technologické části zdrojů podle přílohy č. 2 Vyhlášky MŽP
č. 117/1997 Sb., která stanovuje Kategorizaci vybraných zdrojů znečišťování ovzduší.
K přesnějšímu zařazení technologie do kategorizace SNAP/NFR je často nezbytné využití
dalších vykazovaných údajů o názvu technologické linky a názvu výrobku.
územní lokalizace podle kódu okresů a krajů.

Uvedeným způsobem jsou identifikovány jednotlivé bodové zdroje, popř. jednotlivé výduchy
technologických zařízení. To znamená, že každý bodově sledovaný zdroj uvedený v REZZO
obsahující spalovací zařízení je charakterizován kódem SNAP, a stejně tak každý evidovaný
technologický výduch.

P4.3.4 Aktivitní údaje
Pro provedení emisní inventarizaci je důležité získat u jednotlivých zdrojů příslušné aktivitní údaje,
nezbytné zejména při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů. Pokud nejsou k dispozici údaje
jednotlivých zdrojů, je zapotřebí pro výpočet emisí zajistit příslušný statistický údaj, popř. odhad
produkce celého výrobního odvětví. Údaje pro jednotlivé zdroje nebo celá odvětví byly získány
z databáze REZZO, pokud tam obsaženy nebyly, byly zjištěny z dalších informačních podkladů
(publikované výsledky statistických zjišťování prováděných ČSÚ a příslušnými ministerstvy podle
zákona 470/2002 Sb., informace oborových svazů, internetové stránky podniků), popř. odhadnuty.
V případě zdrojů plošného charakterů (vytápění domácností, provoz motorových vozidel, apod.) byly
získány podklady z centrálních evidencí nebo ve spolupráci s regionálními institucemi, jako jsou
dodavatelé energií a paliv.
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P4.3.5 Emisní faktory
Stanovení množství emisí POPs se většině případů neprovádí v ČR přímým měřením na zdrojích.
Výjimkou jsou pouze spalovny odpadů, u kterých je prováděno pravidelné měření koncentrací
a množství PCDDs a PCDFs, a to pro účely ověření dodržování předepsaného emisního limitu.
U skupiny významných zdrojů vyjmenovaných ve vyhlášce MŽP č. 117/1997 Sb. bylo předepsáno
jednorázové měření emisí POP (a těžkých kovů) v letech 1997 – 1999. Na tento právní předpis
navazuje také nová vyhláška 356/2002 Sb. s tím, že povinnost měření těchto škodlivin není pouze
jednorázová, ale je dána periodicky převážně v období tří let.
Současná situace však neřeší některé důležité aspekty provádění emisních inventur. Emise jsou
například ze spaloven jsou většinou měřeny v ustáleném režimu o předem ohlášeným termínem
měření. Možnost neohlášeného měření kontrolním orgánem je v současnosti téměř vyloučena.
Spalovny starších typů v ČR se od zahraničních liší častým odstavováním (shot down, shut up). Dle
posledních zjištění odstavení spalovny a opětovné najetí je spojeno s emisemi, které odpovídají až
sumě emisí z půl až třičtvrtě ročního provozu v ustáleném režimu. Způsob současného měření emisí
bez přihlédnutí k počtu odstávek vede k podhodnoceným údajům. Z uvedeného vyplývá, nutnost
evidence provozního režimu spaloven.
Při zpracování emisní inventury POPs v letech 1998-9 byly k dispozici pouze dílčí vykazované údaje
o měrných výrobních emisích konkrétních zdrojů. Pro většinu zdrojů bylo nutné využít výsledků
měření na jiných zařízeních stejné kategorie provedených v ČR v letech 1990 – 2000, popř. měření
provedených v zahraničí. Jako významný zdroj informací byl využit Emission Inventory Guidebook
[3] a na něj navazující publikace a samozřejmě také oficiální materiály UNEP Chemicals [6].
Podmínkou pro použití příslušného emisního faktoru (měrné výrobní emise) byla shoda rozměru
jednotky emisního faktoru s rozměrem dostupného aktivitního údaje, nebo alespoň podklady pro
přepočet (např. pro účely použití emisních faktorů POPs pro spalovací zařízení, často publikovaných
v jednotkách „g emise.GJ-1 tepla v palivu“, je zapotřebí provést přepočet spotřeby paliva v t.rok-1
na množství tepla v palivu v GJ.rok-1, což lze zajistit pomocí údaje o výhřevnosti paliva).
Emisní bilance persistentních organických sloučenin (PCDDs/PCDFs, PCBs a PAHs) pro Českou
republiku se zpracovává z dostupných údajů o emisních faktorech (zahrnujících technologický stav
zdrojů) a aktivitních údajů (množství spalovaných paliv a pohonných hmot, teplo obsaženého v palivu,
produkce vybraných výrob, atd.).
Do emisní bilance jsou zahrnuty takové zdroje, u nichž je odhad ročního množství emisí ve vztahu
k jednotce v bilanci použité (kg.rok-1) posouzen jako významný. Je zřejmé, že existují další,
do bilance nezahrnuté, zdroje emisí POPs. Lze však předpokládat, že množství jejich emisí se
pohybuje v hodnotách o dva a více řády nižších. Tyto zdroje nejsou ani dostatečně identifikovány,
neexistují pro ně emisní faktory a celkovou emisní inventuru mohou ovlivnit jen nepatrně. To je
metodický přístup, který je díky absenci úplné sady emisních faktorů, používán také v zahraničí, a to
i pro mezinárodní emisní inventury.
Vlastní inventarizace atmosférických emisí POPs pro účely této studie byla provedena kombinací
uvedených přístupů pro údaje za rok 2001. Při nedostupnosti zejména aktivitních údajů byly využity
také starší data (1999 – 2000). Inventura byla zpracovávána po jednotlivých sektorech a v další části je
podrobně popsán její postup s hodnocením míry přesnosti údajů a podílu jednotlivých skupin zdrojů
na celkové emisi.
Podkladem pro výpočet průměrných emisních faktorů byly údaje z protokolů o měření POPs podle
vyhlášky MŽP č. 117/97 Sb. a údaje získané měřeními v rámci projektů financovaných převážně MŽP
ČR. V prvním případě se jedná o údaje poskytnuté pro účely řešení projektů z jednotlivých OI ČIŽP
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a ve druhém o údaje uvedené ve zprávách projektů SPŽP a VaV řešených v období let 1993 – 1999.
Část emisních faktorů byla čerpána rovněž z Emission Inventory Guidebook [3] a získaných materiálů
UNEP Chemicals [6].
Emisní faktory pro spalovací zdroje byly získány z údajů naměřených na vybraných zdrojích. Tato
měření byla provedena na základě povinnosti dané vyhláškou MŽP 117/1997 Sb., předepisující
povinná jednorázová měření emisí pro elektrárny, teplárny a výtopny s kotli o tepelném výkonu
50 MW a vyšším, spalující tuhá nebo kapalná paliva. Naměřené údaje byly ke zpracování do emisní
inventury poskytnuty z inspektorátů ČIŽP v letech 1997 a 1998, využity byly rovněž údaje o měřeních
poskytnuté společností ČEZ, a.s. Z celkového počtu 250 kotlů o výkonu 50 MW a vyšším,
evidovaných v databázi REZZO 1 v roce 1997, byly v roce 1997-8 získány protokoly o měřeních
provedených na 61 kotlích. Z toho 57 kotlů náleží do výkonové kategorie 50 – 300 MW a 4 kotle
do kategorie vyšší tj. s výkonem nad 300 MW. Převážná část měření se vztahuje ke granulačním
topeništím spalujícím hnědé a černé uhlí (31), dále k fluidním kotlům (9), kotlům s otopem prášek
– plyn (7), plyn – olej (6), olej (2) a další typy (4).
V oblasti dopravy existuje databáze statisticky vyhodnocených emisních faktorů dopravních
prostředků, která zahrnuje i POPs. Databáze vedle emisních faktorů obsahuje dále celou řadu
parametrů jako jsou např. typ vozidla, používané palivo, přítomnost a typ katalyzátoru, režim
a rychlost jízdy, které jsou důležité pro výpočty emisní bilance. Databáze je tvořena jednak
zahraničními (COPERT) a jednak tuzemskými zdroji (ÚVMV, VŠCHT, CDV).
Emisní faktory přímo uvedené nebo vypočtené z protokolů o měřeních pro zdroje spalující tuhá
a kapalná paliva byly přepočítány na shodnou jednotku t.j. mg.GJ-1 tepla dodaného palivem. Zdroje
byly kategorizovány do specifických skupin podle druhu paliva, výkonu a typu topeniště. Pro každou
kategorii zařízení byl zjištěn minimální, maximální a průměrný emisní faktor PCBs, PAHs
(vyjádřených jako suma hmotnosti) a PCDDs/Fs (vyjádřený jako TEQ). Výpočet průměrných
emisních faktorů nebyl proveden pouze matematicky, ale bylo přihlédnuto také k uváděným
podmínkám měření a na základě nereprezentativnosti byly některé zjištěné údaje před výpočtem
vyřazeny.
V rámci výzkumných projektů financovaných převážně MŽP bylo provedeno měření i pro některé
kotle s výkonem nižším než 50 MW. Emisní faktory byly přepočítány na odlišnou jednotku, v tomto
případě na hmotnost emise znečišťující látky vztažené na množství spáleného paliva (mg.t-1).
Pro vybrané technologické procesy a zařízení pro spalování odpadů byl získán soubor emisních
faktorů POPs z literárních zdrojů, z výzkumných zpráv z období let 1993 – 1999 a z protokolů
o měřeních. Výběr stacionárních zdrojů pro ověřovací měření POPs prováděná při řešení některých
projektů a pro emisní bilance POPs se řídil kategorizací dle přílohy VIII Protokolu o persistentních
organických polutantech.
P4.3.6 Specifická kategorizace zdrojů pro účely inventarizace
Zdroje spalující tuhá a kapalná paliva byly rozděleny do skupin zdrojů podle druhu paliva, tepelného
výkonu a typu topeniště. Kategorizace skupin zdrojů specifikovaných podle jednotlivých parametrů
ukazují tabulky P4-2 – P4-4. Emise POPs ze spalování plynných paliv nebyly uvažovány.
Tabulka P4-2: Kódy paliv
Sloučený kód

Kódy REZZO

1

1
2

Palivo
HU tříděné
HU prachové
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6

lignit

2

3
4
5

ČU tříděné
ČU prachové
proplástek

3

7
8

Koks
brikety

4

9

dřevo

5

10
11
12
13

TTO
STO
LTO
nafta

Tabulka P4-3: Kódy výkonu
Sloučený kód

Výkon (MW)

1

> 50

2

5 - 50

3

<5

Tabulka P4-4: Kódy topenišť
Sloučený kód

Kódy REZZO

Topeniště

1

5

granulační

2

1
2
3
11
12

pásový rošt
pásový rošt s pohazovačem
přesuvný vratný rošt
kombinované topeniště prášek-olej
kombinované topeniště prášek-plyn

3

4

pevný rošt

4

6
7
13
14
15
16

výtavné
cyklónové
kombinované topeniště rošt-olej
kombinované topeniště rošt-plyn
kombinované topeniště prášek-rošt
fluidní

5

8
10

olejové
kombinované topeniště plyn-olej

Sestavení kategorií bylo provedeno sloučením kódů z uvedených tří tabulek a vytvořením
pětimístného kódu pro popis každé skupiny zdrojů způsobem uvedeným v tabulce P4-5.
Tabulka P4-5: Způsob sestavení kategorií pro zdroje spalování tuhých a kapalných paliv
Kategorie

Kód paliva

Kód výkonu

Kód topeniště

10101

1

01

01
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hnědé uhlí

> 50 MW

granulační rošt

Na rozdíl od specifické kategorizace spalovacích zařízení byly stacionární technologická zařízení
a zařízení pro spalování odpadů kategorizována přímo podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 117/1997 Sb.
Vazba na kategorie SNAP byla vytvořena přímým přiřazením nebo pomocí nepřímých doplňujících
údajů. K jednotlivým kategoriím byly přiřazeny emisní faktory persistentních organických polutantů.
P4.3.7 Tabulkový přehled emisních faktorů
Emisní faktory POPs použité pro inventarizaci jednotlivých kategorií spalovacích zdrojů jsou uvedeny
v tabulce P4-6, pro technologická zařízení v tabulce P4-7 a pro mobilní zdroje v tabulce P4-8.
Tabulka P4-6: Emisní faktory POPs pro zdroje spalování tuhých a kapalných paliv
Zdroj emisí

Emisní faktor
PCBs

Kategorie

Zdroj emisí

PCDDs/Fs

PCBs
Kategorie

REZZO 1
-1

Emisní faktor

-1

PCDDs/Fs
REZZO 1

[mg.GJ ]

[mg.GJ-1] (TEQ)

50101

0,00292

0

0

50102

0,02358

0

0

0,00001

50104

0,00292

0

10104

0

0

50105

0,02358

0

10401

0,01233

0,00002

50401

0

0,00004

10402

0

0,00001

50402

0

0,00004

10404

0

0

50404

0

0,00004

10405

0

0,00001

50405

0

0,00004

10406

0

0,00001

50406

0

0,00004

10502

0

0,00001

50502

0

0,00004

10503

0,00001

0,00019

50503

0

0,00004

10505

0,00001

0,00019

50504

0

0,00004

10506

0,00001

0,00019

50505

0

0,00004

20101

0,03772

0,00006

50506

0

0,00004

20102

0,00000

0,00001

REZZO 2

20104

0,04989

0

[mg.t-1]

[mg.t-1] (TEQ)

20401

0

0,03239

10502

1,80000

0,01725

20402

0

0,00001

10503

2,40000

0,03450

20404

0,04989

0

10504

1,80000

0,01725

20406

0,04989

0

20502

0,00010

0,00160

20502

0

0,00001

20503

0,00010

0,00315

20503

0,83387

0,00222

20504

0,00010

0,00160

20504

0,04989

0

30502

3,80000

0,00430

[mg.GJ ]

[mg.GJ ] (TEQ)

10101

0,01233

0,00002

10101 odsíření

0,02361

10102

-1
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30502

0

0,00003

30503

3,80000

0,00430

30503

0

0,00003

30504

3,80000

0,00430

40104

0,20500

0,00010

50505

26,00000

0,00420

40402

0,90220

0,00702

40503

9,02195

0,07019

40403

0,90220

0,00702

REZZO 3

40404

0,90220

0,00702

[mg.t-1]

[mg.t-1] (TEQ)

40502

0,90220

0,00702

10503

113,71084

0,12168

40503

0,90220

0,00702

20503

19,17903

0,05111

40504

0,90220

0,00702

30503

9,68986

0,00451

Tabulka P4-7: Emisní faktory POPs pro technologická zařízení a spalovny odpadů
Emisní faktor [mg.t-1]

Kod 117/97
Zdroj emisí

SNAP
Technologie

PAHs

PCBs

PCDDs/Fs (TEQ)

aglomerace

30301

20100

244,39

1,18280

0,00384

výroba surového železa

40203

20200

4691,55

0,00000

0,00500

výroba oceli

40207

20300

17

0

0,00526

výroba litiny

30303

20404

3,38

0,13590

0,00057

výroba koksu

40201

10500

2656

0

0,00023

výroba cementu

30311

30301

0

0

0

výroba olovnatého skla

30317

30401

0

0

0

komunální odpad

90201

50101

484,25

5,8000

0,00050

průmyslový odpad

90202

50102

772,67

331,3050

0,10581

nemocniční odpad

90207

50102

20

15,0250

0,15000

kaly z čistíren odp. vod

90205

50201

127

5,4000

0,02583

Tabulka P4-8: Emisní faktory POPs pro mobilní zdroje
Zdroj emisí
druh dopravy - palivo

Emisní faktor [µg.t-1]
SNAP

PAHs [mg.t-1]

PCBs

PCDDs/Fs (TEQ)

osobní – benzín

70100

5940

0

0,71

osobní – nafta

70100

6970

10000

0,5

70300; 80200;
80500

6970

10000

17,05

90203

854

0

0,71

nákladní – nafta
(vč. lodní a železniční)
letecká - benzín

Pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální úrovni se používá „Metodika výpočtu emisí
látek znečišťujících ovzduší z dopravy v České republice“ (CDV 2001). Metodika rozděluje dopravní
prostředky celkem do 23 kategorií podle druhu dopravy, používaného paliva a vybavení katalyzátory.
Základním principem je distribuce spotřeby pohonných hmot mezi jednotlivé kategorie (tabulka P4-9).
Tabulka P4-9: Emisní faktory pro mobilní zdroje dle metodiky CDV
Kategorie

PAHs [μg.km-1]

PCDDs [pg.km-1]

PCDFs [pg.km-1]

PCB [pg.kg pal-1]
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ID.B1

131.64

ID.B2

260.29

ID.B3

143.84

ID.N

1277.44

ND.LDV

1601.00

ND.HDV

241.86

10.3 (benzín)
3.0 (nafta)

21.2 (benzín)
7.9 (nafta)

126.5 (benzín)

ID.B1 individuální doprava, benzínová vozidla jednostopá
ID.B2 individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá bez řízených katalytických systémů
ID.B3 individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá s řízenými katalytickými systémy
ID.N
individuální doprava, naftová osobní vozidla
ND.LDV lehká nákladní vozidla (do 3,5 t)
ND.HDV těžká nákladní vozidla (nad 3,5 t).
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Příloha č. 5:
INFORMACE O STAVU ZNALOSTÍ O SKLÁDKÁCH, KONTAMINOVANÝCH
MÍSTECH A ODPADECH S OBSAHEM POPS (POČTY, IDENTIFIKACE,
ODPOVÍDAJÍCÍ SMĚRNICE, PŘEDPISY, REMEDIAČNÍ OPATŘENÍ,
INFORMACE O ÚNICÍCH Z TĚCHTO LOKALIT)
P5.1 Úvod
S ohledem na čas vymezený pro zpracování inventarizace a při vědomí potenciální obtížné dostupnosti
vysoce specifických a selektivních informací bylo rozhodnuto čerpat potřebné poznatky
z následujících zdrojů:
•
•
•

P5.2

Z existujících objektivizovaných celorepublikových databází, zejména Informačního
systému o odpadech, případně z informačního systému o starých ekologických zátěžích.
Z konzultací s ústředními orgány státní správy (MŽP, MZe, SRS).
Z konzultací s terénními pracovníky státní správy (referáty životního prostředí OkÚ, okresní
hygienické stanice, oblastní inspektoráty ČIŽP).

Informace získatelné z celorepublikových objektivizovaných databází vedených
státní správou nebo pověřenými organizacemi

Informační systém o odpadech
Tento informační systém se skládá ze tří databází ISO1, ISO2 a Zařízení a skládky
ISO 1, ISO 2 – informační systém o odpadech
Z každoročních hlášení původců odpadů o produkci a způsobu nakládání s odpady od roku 1994 do
roku 1997 (ISO 1) a od roku 1997 do současné doby (ISO 2) je vytvářen databázový přehled produkce
odpadů, umožňující vyhledávání na základě nastavitelných filtrů: druh odpadu, vykazovaný rok,
okres, kategorie odpadu, způsob nakládání, režim nakládání. Databáze byla v minulosti spravována
Českým ekologickým ústavem, v současné době ji spravuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Praha – CeHO (Centrum pro hospodaření s odpady). Na dotaz formulovaný pomocí volitelných filtrů
je možné z databází čerpat informace o množství vzniklých odpadů daného druhu podle Katalogu
odpadů a o způsobu jejich zneškodnění.
Z údajů z databází nelze získat selektivní informace o množství odpadů látek sledovaných
Stockholmskou úmluvou nebo odpadů významně znečištěných těmito látkami. Sledované látky, které
jsou pesticidy, by byly v databázi ISO 1 zahrnuty v odpadech druhu 53103 Zbytky znehodnocených
prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům. Mezi jednotlivými druhy pesticidů již
rozlišovat nelze.
Podobně lze vyhledávat popílky jako látky potenciálně znečištěné PCBs nebo PCDDs/PFs, odpadní
chemikálie (včetně HCB) atd. Bohužel ale nelze rozlišit o jaké typy organických látek se jedná.
Z údajů v databázi nelze ani zjistit, kde byly vzniklé odpady odstraněny např. uložením na skládku.
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Podobně je tomu i s možností využití databáze ISO 2. V této databázi jsou na rozdíl od databáze ISO 1
vedeny odpady pod odlišnými katalogovými čísly a v jiné struktuře jejich dělení do druhů (v důsledku
změny Katalogu odpadů v roce 1997). Možnosti rozlišování jednotlivých chemických látek ve skupině
hromadně označených látek (pesticidy, organické látky atd.) databáze nenabízí.
Zařízení a skládky – přehled zařízení k úpravě, využití a zneškodnění odpadů
I v této databázi lze vyhledávat informace za pomoci nastavitelných filtrů: druh zařízení, okres, název
technologie, místní název skládky.
Obdobně jako v případě předchozích dvou databází, nelze ani tuto databázi využít k selektivní a
specifické identifikaci skládek, na kterých by byly ukládány odpady látek sledovaných Stockholmskou
úmluvou nebo znečištěných těmito látkami.
Informační systém o chemických látkách
V návaznosti na požadavky plynoucí ze zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích je ministerstvem životního prostředí s roční periodicitou sestavována databáze
nebezpečných látek uváděných na trh České republiky v množství větším než 10 t.r-1 jedním výrobcem
nebo dovozcem. Ze sledovaných látek není žádná jako taková ani jako součást chemických přípravků
nebo jako nečistota v látkách nebo přípravcích vyráběna a uváděna na trh v množství vyšším než 10
t.r-1.
Na základě stejného zákona vede Ministerstvo zdravotnictví, oddělení registru chemických látek,
databázi bezpečnostních listů všech chemických výrobků (látek a přípravků) podléhajících působnosti
tohoto zákona. V databázi by mohly být zaznamenány údaje o výrobcích, ve kterých by mohly být
sledované látky obsaženy jako složky nebo nečistoty ve vyráběných nebo dovážených chemických
výrobcích. Databáze není v současné době upravena pro vyhledávání podle chemických látek
obsažených ve výrobcích. Ani tuto databázi nelze využít jako zdroj informací o druzích a množstvích
sledovaných chemických látek, které by mohly být potenciálně skladovány před jejich použitím.
SESEZ – Systém evidence starých ekologických zátěží
Databáze je součástí Hydroekologického informačního systému VÚV TGM Praha (HEIS VÚV). Po
dohodě s FNM je plněna správcem autorizovanými osobami údaji o složení vod ze všech fází
asanačních prací, prováděných s příspěvkem FNM.
Využitelnost databáze nebylo možné podrobněji posoudit ani nebylo možné pokusit se potřebné údaje
z této databáze vytěžit, protože po jejím orientačním zpřístupnění (databáze není volně přístupná)
došlo k zatopení VÚV, kde je databáze uložena na paměťovém mediu serveru.
Podle předběžného posouzení využitelnosti databáze k identifikaci míst významně znečištěných
sledovanými látkami bude i tato databáze zřejmě prakticky obtížně využitelná, protože neobsahuje
výsledky dostatečně selektivního stanovení koncentrací látek sledovaných Stockholmskou úmluvou.
Sledované látky nejsou obvyklým předmětem detailního monitoringu.

REZZO – Registr zdrojů znečišťování ovzduší
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Tyto databáze spravované ČHMÚ jsou vytvářeny z celoročních hlášení o provozu zdrojů znečišťování
ovzduší. Potenciálně by mohly být použity jako signální zdroj informací o výskytu spalovacích
zařízení nebo o technologických zdrojích emisí s výskytem sledovaných látek, kdyby byly tyto látky
v databázích individuálně vykazovány. Bohužel takto využít databáze nejde, protože žádná ze
sledovaných látek v databázi není samostatně zaznamenána.

P5.3 Informace získané z ústředních orgánů státní správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství nemá k dispozici žádné zdroje informací o současném výskytu sledovaných
pesticidních látek v České republice. Převážná většina starých zásob těchto látek byla z území České
republiky odstraněna v létech 1993 – 1996 v akci organizované a dotované Ministerstvem
zemědělství. Bezplatně předané látky byly pověřenou organizací soustředěny a byly zneškodněny
jejich spálením. Podrobnější informace o dobách používání sledovaných pesticidů má SRS, která
dozorovala i akce, při kterých byly v devadesátých létech nepoužitelné zásoby pesticidů zneškodněny.
Spolupráci při inventarizaci sledovaných látek ze strany SRS byla zajištěna přímou účastí zástupce
SRS v týmu expertů pro inventuru.
Ministerstvo životního prostředí
Po dohodě s ředitelem odboru ekologických škod nám pracovnice tohoto odboru poskytla informaci o
čtyřech nemovitostech znečištěných pesticidy, jejichž sanace je hrazena z prostředků FNM:
•
•
•
•

STS Jindřichův Hradec, lokalita provoz Dačice – znečištění NEL, MCPA, Dinoseb,
Metolachlor, Prometrin, Atrazin
STS Jindřichův Hradec, lokalita skládka „Na Klaničném“ – znečištění Dinoseb, Dicamba,
Dichlorprop
STS Jindřichův Hradec, lokalita areál závodu – znečištění NEL, MCPA, Dinoseb,
Prometrin, Atrazin
MEGA Třeboň s. r. o. – sklad pesticidů a jedová jímka

Žádná z asanovaných lokalit není podle dostupných informací znečištěna sledovanými látkami.
V oblasti odstraňování zdrojů znečišťování životního prostředí PCBs platí od roku 2002 v České
republice zvláštní právní úprava, kterou jsou do českého právního systému implementovány
požadavky legislativy EU.
Na základě požadavku stanoveného zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 384/2001
Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly probíhá v současné době identifikace všech zařízení
s náplní více než 5 l PCBs nebo kapalin s obsahem více než 50 mg.kg-1 PCBs.
Jedná se o dosud nejrozsáhlejší akci, při které jsou pod sankcí stanovenou zákonem povinni všichni
majitelé zařízení s obsahem PCBs dané zařízení zaregistrovat u MŽP, zaevidovat množství náplně
s obsahem PCBs a splnit další povinnosti označování takových zařízení a ohlášení odstranění
takovéhoto zařízení nebo odstranění jeho kontaminované náplně v termínech stanovených zákonem.
Přes uvedené sankce se nepodařilo získat informace od všech majitelů zařízení s obsahem PCBs
v daném termínu a proto údaje, které jsou v současnosti k dispozici není možné ani zdaleka považovat
za konečné. Výsledky se nadále průběžně doplňují.
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P5.4 Informace získané od územních orgánů státní správy
Osobními dopisy byli požádáni:
•
•
•
•

ředitelé odborů výkonů státní správy I – IX (bývalé územní odbory) MŽP
hlavní inspektoři všech oblastních inspektorátů ČIŽP
vedoucí referátů životního prostředí všech okresních úřadů
okresní hygienici

o dobrovolnou spolupráci při sběru informací o potenciálním výskytu sledovaných látek v dočasných
skladech, na skládkách odpadů nebo na znečištěných územích. Souběžně s dopisy zaslanými
oblastním inspektorátům ČIŽP a okresním hygienikům byly zaslány dopisy se žádostí o případnou
podporu řediteli ČIŽP a hlavnímu hygienikovi ČR.
Informace získané od odborů výkonu státní správy MŽP
O sdělení informací bylo požádáno všech 9 odborů. Důvodem směřování dotazu do této vrstvy
pracovníků státní správy bylo shromáždit případné poznatky o znečištění privatizovaných nemovitostí.
Součástí privatizačních podkladů musely být tzv. přílohy privatizačních projektů, hodnotící ekologické
závazky privatizovaných nemovitostí. Tyto přílohy musely být po jejich zpracování předloženy
k vyjádření stanoviska příslušným územním odborům MŽP.
Na výzvu zareagoval pouze ředitel odboru výkonu státní správy I (Praha) Ing. Kuklík. Ve své
odpovědi vysvětluje, že zmíněné ekologické audity nejsou vhodným podkladem pro identifikaci území
znečištěných sledovanými látkami nebo pro identifikaci skladů sledovaných látek, protože písemné
studie nebyly nijak vyhodnocovány ani dále zpracovávány ani nebyla vedena jejich souhrnná
evidence.
Privatizační projekty byly včetně příloh zasílány, projednávány a archivovány ve Fondu národního
majetku. Nejedná se o veřejné dokumenty, zpřístupněny by mohly být pro studium na místě jen na
zvláštní povolení. Časová náročnost takovéto práce by byla značná a výtěžnost potřebných informací
nejistá. Případy, kdy by byl uplatněn, na základě doložené ekologické škody nebo závazku, požadavek
na finanční příspěvek FNM na odstranění takové škody nebo závazku, podléhá posouzení ČIŽP a
vydání rozhodnutí ukládajícího provedení nápravných opatření. Informace o závažném znečištění
sledovanými látkami by tedy měly mít pracovníci ČIŽP.
Informace získané od ředitelství České inspekce životního prostředí, oddělení odpadového
hospodářství
Na základě žádostí adresovaných na ředitelství ČIŽP a na hlavní inspektory jednotlivých oblastních
inspektorátů nám bylo sděleno prostřednictvím dopisů Ing. Dany Sládkové, vedoucí oddělení
odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP, k problematice výskytu sledovaných látek následující:
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Okres Kolín: NELI a. s., Na Hraničkách 34, Vyškov (dříve Union cukr)
Provozovna: Český Brod, Krále Jiřího 214 – cukrovar
Skladuje se cca 600 l olejů s obsahem PCBs
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Okres Nymburk: Milovice – objekt bývalé spalovny Alisa a. s.
Skladuje se cca 1 800 t zemin s obsahem do 200 µg.g-1 PCBs
Okres Praha – východ: Mratín, sklad EKOBO a. s.
Skladuje se ca 46 t odpadů s obsahem PCBs
Okres Mělník: Spolana Neratovice a. s. – dioxiny
Okres Příbram: Obalovny Rožmitál pod Třemšínem
Zemina kontaminovaná PCBs – blíže neurčené množství, kontaminace povodí
říčky Litávka
Magistrát hl. m. Prahy: RUMPOLD s. r. o., Praha 10 skladuje 14, O9 t transformátorů
s obsahem PCBs (odpad kat. č. 16 02 01)
Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň
Na základě výsledků kontrol provedených v prvním pololetí 2002 v oblastech:
•
•
•

nakládání s odpady na autovrakovištích včetně odpadů s PCBs,
nakládání s odpady s obsahem PCBs/PCTs zjištěnými při kontrole výroby oxidu titaničitého,
při nakládání s odpadními oleji a bateriemi a akumulátory a
nakládání s čistírenskými kaly

nezjistila ČIŽP u žádného z kontrolovaných subjektů přítomnost sledovaných POPs.
V roce 1995 provedl OOH OI ČIŽP kontrolu zaměřenou na nakládání s odpady s obsahem PCBs a
v roce 1996 kontrolu dovozů a vývozů. Při té příležitosti bylo zjištěno skladování odpadů s PCBs u
následujících subjektů:
•
•
•
•

REO – RWE Entsorgung s. r.o. sklad Hroznětín
Karlovarské silnice a. s., obalovna Bochov – uloženo ca 100 m3 kalů z ČOV a zeminy
s obsahem PCBs
Vojenské lesy a statky ČR Praha, Správa služeb Mirošov – v betonovém skladu zazděny
kondenzátory s PCBs, PCBs znečištěné ochranné prostředky a PCBs kontaminovaná zemina
ZES – likvidace Deloru s. r. o., sklad v Tachově (kondenzátory, transformátory)

V jiných situacích se OI s výskytem sledovaných látek nesetkal.
Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové
Plošné informace o sledovaných látkách OI nemá k disposici.
Větší množství uskladněných kondenzátorů s PCBs se nachází v pronajatém skladu firmy Petřivý –
dřevařská výroba v Ostroměři.
Kondenzátory s obsahem PCBs jsou neustále nacházeny v bývalých zemědělských družstvech.
Odpady s obsahem PCBs jsou shromažďovány i v areálu Aliachem, a. s. o. z. Synthesia.
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V odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových se obsah POP běžně nesleduje.
Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc
V rámci inspekční činnosti nebyla zjištěna žádná místa znečištěná POPs.
Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava
Od roku 2000 proběhly dvě kontroly plnění povinností při nakládání s PCBs.
Ve středojemné válcovně závodu 14 Nové Huti bylo zjištěno několik desítek transformátorů
s obsahem PCBs. Lhůta pro jejich výměnu stanovená Krajským hygienikem je do roku 2010.
Ve Vítkovicích a. s. byly veškeré transformátory s obsahem PCBs vyměněny do konce roku 2000.
Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
Při kontrole evidence odpadů s obsahem PCBs bylo zjištěno, že se odpady nebo zařízení s obsahem
PCBs vyskytují v následujících podnicích:
-

Nemocnice Valtice, s. r.o. Valtice
Fruta Lednice a. s.
Prakom
Tribos
Slévárna Kuřim
Metall Brno, a. s.
Vytex s. r. o., Svatobořice – Mistřín
Moravský Písek –Kovoděldružstvo
Agrostav Blansko
Jihomoravská armaturka s. r.o. Hodonín
Cukrovar hodonín
Groz-Beckert Czech s. r. o. Lužice
Šroubárna Kajov
Zbrojovka Brno a. s.
Královopolská strojírna Brno, a. s.
Roučka Slévárna a. s. Brno

Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec
V liberecké oblasti by k potenciálním zdrojům znečišťování POPs mohly patřit následující subjekty:
-

VM Lineo s. r.o. Hornická 324, Stráž pod Ralskem – odstraňování odpadů s obsahem PCBs
jejich vývozem do SRN, sklad této firmy
Diamo s. p. Stráž pod Ralskem – držitelé zařízení s obsahem PCBs
Auto závod Český Dub, spol. s r. o., Husova 58, Český Dub – držitelé zařízení s obsahem
PCBs
Skládka galvanických kalů Klinkovice – v současné době v likvidaci
Zrekultivovaná skládka bývalé společnosti ATESO (nyní TENECO MONREO), Hodkovice
nad Mohelkou
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Dekontaminační plocha v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou, současný provozovatel EKOLIMPIA
(kaly s obsahem TK, chlorovaných uhlovodíků)

-

Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod
V rámci kontrolní činnosti dle zákona o chemických látkách nebyl výskyt sledovaných látek zjištěn.
Kondenzátory a transformátory s obsahem PCBs byly zjištěny u těchto subjektů:
MŠLZ Velké Opatovice, divize Svitavy, Průmyslová ulice, 568 02 Svitavy
ZD Vendolí čp. 94, 56914 Vendolí
IPAK, s. r.o., provozovna Radiměř 1871, 569 07 Radiměř
VAS, a. s. divize Jihlava, Žižkova 03, 586 29 Jihlava
Chotěbořské strojírny služby a. s., Hermanova 520, 583 01 Chotěboř
Bývalý areál Kovolis Hedvikov, a. s., Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice
Dílo, výrobní a obchodní družstvo Svratouch 217, 539 49 Svratouch
Žďas, a. s. Strojírenská 6, 691 71 Žďár nad Sázavou

-

Při kontrolní činnosti nebyl zjištěn žádný výskyt skladů, kde by mohly být sledované látky.
V oblasti ochrany ovzduší se rovněž nevyskytují sledované látky.
P5.5 Informace získané od referátů životního prostředí okresních úřadů a od okresních
hygieniků
V dalším textu zprávy uspořádaném do tabulkové formy (tabulka P5-1) jsou uvedeny informace, které
nám k danému problému sdělili pracovníci nejnižších stupňů státní správy, o kterých se domníváme,
že z běžného výkonu své správní a kontrolní činnosti mohou mít nejlepší znalosti o stavu sledované
problematiky ve svých územních celcích. Žádost o poskytnutí informací obsahující i zdůvodnění jejich
potřeby jsme zaslali na všechny uvedené okresní úřady a okresní hygieniky. Reakce na naší žádost
byla slabší než jsme očekávali. Bylo-li to způsobeno tím, že o spolupráci jsme požádali na začátku
období dovolených nebo zda to bylo způsobeno osobním odmítavým postojem dotázaných vedoucích
pracovníků k žádosti o spolupráci na dobrovolném základě nedovedeme posoudit.
Tabulka je sestavena v abecedním pořadí okresů. Část věnovaná každému z okresů je rozdělena na
příspěvek získaný od referátu životního prostředí (OkÚ) a na příspěvek získaný od okresního
hygienika (OH). Jméno uvedené v závorce je jméno pracovníka vyřizujícího korespondenci s námi, ne
vždy to byl vedoucí referátu nebo přímo okresní hygienik. Domníváme se, že uvedení jména může být
užitečné v případě potřeby dalších informací. Tam kde chybí u označení zdroje informací text, tam
jsme nezískali od dotázaných pracovníků žádnou odpověď.
Tabulka P5-1: Přehled získaných informací
Okres
Benešov

Identifikace místa a stavu kontaminace
OkÚ (Mgr. Jiří Klíma):
Výskyt PCBs:

Poznámka
Pesticidy – znečištěný
sklad
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Danone a. s.
Mydlářka a. s.
Městské sportovní zařízení a. s.
PCBs Benešov a. s.
Sellier a Bellot a. s.
Středočeská energetika a. s.
RZ Benešov
V těchto firmách byla v minulosti (1995) odstraněna zařízení s obsahem
PCBs.
Výskyt znečištění pesticidy:
Šebáňovice u Vrchotových Janovic
Sklad pesticidů ZD Vrchotovy Janovice, bylo vydáno rozhodnutí ČIŽP o
asanaci, dosud nebyla dokončena.
Václavice č. p. 9 (uživatel Státní statek Benešov, nyní Státní statek Jeneč)
Prokázáno znečištění HCH, DDE, DDT, DDD, HCB – zahájena asanace
demolicí objektu a odtěžením zeminy
OH:
Beroun

OkÚ:
Ve skládkách, skladech ani ve znečištěných územích se výskyt sledovaných
látek nepředpokládá.
OH:

Blansko

OkÚ
OH:
O výskytu sledovaných látek není nic známo.

Brno - venkov

OkÚ (Ševelová):
Oleje s obsahem PCBs se vyskytovaly ve společnosti SLO Oslavany, s. r.
o., v likvidaci
A byly součástí podnikatelské činnosti – sběru, výkupu - ve firmě Ekohelp
– RCP s. r. o. Brno
OH (MUDr. Mareček):
Okresní hygienik odkazuje na projednání spolupráce s hlavním hygienikem
ČR, dále již nereagoval.

Břeclav

OkÚ (Ing. Vyhnálek):
O výskytu sledovaných látek v okrese nemá OkÚ informace.

PCBs sklad

V tělesech skládek by se tyto látky neměly vyskytovat. Výskyt znečištěných
území nelze ale vyloučit s ohledem na značné rozšíření některých látek
v minulosti.
OH:
Děčín

OkÚ (Ing. Čížková):
OkÚ není znám výskyt sledovaných POPs na území okresu.
Kabelovna Děčín PCBs pro výrobu kabelů nepoužívala.
V příloze je uveden přehled odpadů s obsahem PCBs (transfomátory),
vyprodukovaných podniky okresu v roce 2001 .
OH (Ing. Špalková):
Požadované informace nemá OHS k disposici.

Domažlice

OkÚ MVDr. Císlerová):
V podniku KDYNIUM a. s. Kdyně bylo k 31. 12. 2001 skladováno 908 kg
kondenzátorů a transformátorů s obsahem PCBs.
OH:

Frýdek – Místek

OkÚ (Ing. Kafková):

PCBs sklad
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Nejsou známa místa s výskytem POPs.
OH:
Havlíčkův Brod

OkÚ(Skřivanová, DiS):
V okrese HB nejsou provozovány skládky nebezpečného odpadu, ani se
sledované látky nevyskytují ve skladech.
Ve společnostech
Mlýn Havlíčkův Brod a. s. a
Východočeská energetika a. s. jsou provozovány zařízení s obsahem PCB.
OH:

Hodonín

OkÚ
OH (Ing. Švarcová)::
O výskytu sledovaných látek není OHS nic známo.

Chrudim

OkÚ (Ing. Brunclíková):
Pesticidy Skládka STS Slatiňany v obci Hodonín – znečištěna sledovanými látkami.
skládka
Zařízení s obsahem PCBs se vyskytuje jako odpad v Lihovaru Chrudim a. s. PCBs sklad
a v družstvu Dílo.
V letech 2001 a 2002 byly odstraněny staré zásoby sledovaných látek
z ČKD Chrudim (kondenzátor s obsahem PCBs byl odvezen do ČKD
Chrudim, provozovna Čáslav.
Ze Středního odborného učiliště strojírenského Třemošnice byl odvezen
kondenzátor s obsahem PCBs do CZ BIJO, provozovna Kutná Hora.
Z obce Zájezdec byly odvezeny agrochemické odpady (postřik DDT) do
Aliachem a. s. OZ Synthesia Pardubice.
OH:

Jihlava

OkÚ (Ing. Dašek):
Obalovna Rancířov
Obalovna Bílý Kámen (nová, 2001)
V okrese Jihlava se sledované látky nevyskytují ani na bývalých skládkách
nebo ve skladech podniků.
OH:

Jindřichův
Hradec

OkÚ (Ing. Starý):
PCBs sklad
Ve středisku Enviro Technology Today Lhenice, s. r. o. v konkurzu je
skladováno:
50 t hydraulického oleje s obsahem PCBs
12 t odpadního izolačního a teplonosného oleje s obsahem PCBs
443 t transformátorů a kondenzátorů s obsahem PCBs
5 500 t zeminy znečištěné PCBs (původ obalovna Milevsko)
OH:

Kladno

OkÚ
OH (Fousek):
Z prostředků MZe byly odstraněny látky ohrožující zdraví (organofosfáty,
PCB) z likvidovaných podniků:
Státní statek Zlonice (sklady v Hospozíně, Kobylníkách, Tmáni a Zlonicích)
JZD K. Žehrovice
Zahradnické služby Kladno
Dohled zajišťoval ÚKZUZ, odstranění proběhla v letech 1993-4 a 1996)
Podrobnější informace má bývalý ÚKZUZ, nyní Státní rostlinolékařská
správa, okr. Odd. Kladno 0312-628441, a AGRIO Hovorčovice 18, p.
Měšice (nyní L.O.B. s. r. o. 02/2278301)
V příloze uveden stav odstranění Delorů v okrese Kladno dle údajů OHS
Kladno)
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Mělník

OkÚ
PCDDs/Fs, HCB
OH (MUDr. Krchová):
kontaminované území
Spolana a. s. Neratovice – masivní zamoření bývalých výrobních zařízení,
objektů a skládky PCDDs/Fs, HCB a dalšími látkami – zpracována Analýza
rizika a Studie proveditelnosti, připravuje se provedení asanace.

Most

OkÚ (Differenz):
Znečišťovatelé produkující PCDDs/Fs by mohly být:
Chemopetrol a. s., celá společnost
Mostecká uhelná společnost, a. s., spalovna odpadů
Technické služby města Mostu, krematorium Most
Celio, V Růžodolu, Most, skládka odpadů
United Energy, a. s., Komořany, teplárna

PCBs sklad

OH (MUDr. Nikolajenková):
Sledované látky se v okrese Most ve skládkách nevyskytují (skládka Celio
a. s. v provozu, skládky Chemopetrolu se asanují s podporou FNM).
PCBs se vyskytují v mnoha těžních zařízeních Mostecké uhelné společnosti
a. s.. Vyřazené kondenzátory jsou v této společnosti skladovány před jejich
odvozem ve schváleném skladu.
PCDDs/Fs se měří v exhalacích Magnesium Electron Recycling CZ s. r. o.
– obsah v exhalacích je nízký.
Opava

OkÚ (Ing. Albert Červeň):
OkÚ nejsou známy žádné zdroje znečišťování sledovanými POPs.
OH:

Rychnov nad
Kněžnou

OkÚ (Ing. Záliš):
PCBs skládka ?
OkÚ není známo, že by se v okrese skladovaly sledované pesticidy nebo, že
by se v okrese vyskytovala místa těmito látkami významně kontaminovaná.
PCBs se vyskytovaly v obalovně v Borohrádku (dnes Českomoravské
obalovny a.s.) – do roku 1998 zde bylo skladováno 80 sudů s olejem a
asfaltem s obsahem Deloru, dnes již odstraněny.
Skládka „Dolní Rokytnice“ (založena a používána Sovětskou armádou) –
v kvartérní zvodni pod skládkou bylo zjištěno v roce 1997 0,16 mg.l-1 a
v roce 1999 0,0182 mg.l-1.
OH:

Sokolov

OkÚ (Ing. Tkáčiková):
Výskyt PCBs:
Sokolovská uhelná a. s. - složiště dehtových kalů s obsahem PCBs ve Staré
Chodovské, k. ú. Chodov

PCBs skládka
PCBs sklad

Sokolovská uhelná a. s. – transformátorové a hydraulické oleje v zařízeních
(transformátory, velkostroje)
České dráhy – transformátory
OH:
Svitavy

OkÚ
PCBs kontaminované
území
OH (MUDr. Havel):
OHS v minulosti velmi těsně spolupracovala při povolování používání
sledovaných látek v okrese s okresním národním výborem, později
s okresním úřadem a s pracovníky ÚKZUZ, nyní Státní rostlinolékařské
správy. Záznamy o používání látek měly archivační lhůty 20 roků.
Sledované látky byly používány v 60. a 70. letech, proto jsou dnes již
skartovány.
Aldrin byl určen na azalky v pařeništích a na okrasné keře – v okrese byla
pravděpodobnost jeho použití velmi nízká.
Endrin byl používán do roku 1984 na hubení hlodavců. Dříve byl hojně
používán. Od roku 1975 byl v okrese SY zakázán z důvodu vyhlášení PHO
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Brněnského vodovodu.
Heptachlor byl součástí Agronexu, mořidla na obilí, používaného do roku
1985. V okrese SY je pravděpodobnost jeho použití nízká, není řepařskou
oblastí.
Hexachlorbenzen byl používán do roku 1977 jako součást mořidla na
pšenici a žito Voronit C a Agronal H. V okrese SY byl rovněž používán.
Více informací by bylo možné získat z archivovaných dokumentů podniku
Oseva Choceň.
Toxaphen byl obsažen v přípravku Melipax, používaném do roku 1984 při
ošetřování řepky, mrkve a vojtěšky. V okrese SY byl použit v rámci pokusu
při letecké aplikaci proti myším na 20 ha v JZD Jevíčko.
DDT byl do roku 1972 používán jako součást přípravků Aerosol DDT,
Dynocid, Dikol, Gamadyn, Lidikol v zemědělství. Dikol a Lidikol byly
používány i v lesnictví. Nelze vyloučit podezření, že zbytky přípravků byly
při údržbě lesa odstraňovány zakopáním do země. DDT bylo široce
používáno i v okrese SY.
Způsoby zneškodňování těchto látek aplikované v okrese SY:
V sedmdesátých letech byly zbytky přípravků ukládány na skládky, které
byly ve všech větších městech okresu. Tyto skládky byly nejčastěji zahrnuty
zeminou a dále již nejsou sledovány.
V roce 1992 Krajská správa ochrany rostlin zorganizovala odstranění
přípravků na bázi DDT. Všechny zemědělské organizace v okrese tuto
možnost využily.
Nejznámnější starou skládkou byla štola ve Vranové Lhotě. Tato skládka,
kde byly uloženy i přípravky na bázi DDT nebo sloučenin rtuti, byla na jaře
2002 zcela asanována.
Kondenzátory s obsahem PCBs byly v okrese sledovány od roku 1988. Byly
zjištěny v Poličských strojírnách v Poličce, Vigoně Svitavy, SPT Telecom
a. s. Svitavy, Vertexu Litomyšl, TOS a. s. Svitavy, SOU strojírenské
Svitavy, Prefa, závod Moravská Třebová (nyní SOMEX s. r. o.), Tabák a. s.
Svitavy, Vitka Brněnec, MŠLZ a. s. závod 02 Březina, VČE, rozvodna
Svitavy.
V obalovně živičných směsí Modřec byla zjištěna kontaminace PCBs,
dosud neasanováno.
Poznámka: Významné znalosti z používání a skladování pesticidů od
padesátých let má pan Ing. Jiří Kalabus, HELIVO Moravská Třebová, tel
0462/531805.
Šumperk

OkÚ (Ing. Turková):
Výskyt PCBs:
Siemens Mohelnice – transformátory s obsahem PCBs, postupně jsou
vyměňovány
Skládka Habartice – asanována
Olšanské papírny Lukavice – skládka
Skládka kůry a čistírenských kalů u závodu Jindřichov
OH:

PCBs sklad

Trutnov

OkÚ
OH (MUDr. Strnadová):

PCBs sklad

PCBs byly používány v transformátorech v rozvodně VČE v Trutnově 3,
v podniku Kablo a v podniku KRPA.
V minulosti byly kontrolovány sklady pesticidů – sklad ZZN v Trutnově 3,
v současné době se v tomto skladu žádná ze sledovaných látek nevyskytuje.
A nikdy dříve nevyskytovala.
Ústí nad Labem

OkÚ (Ing. Řehák):
HCB skládka
Výskyt HCB:
Skládka Chabařovice - do konce roku 1992 byl ukládán na skládku HCB
vznikající jako vedlejší produkt při výrobě epichlorhydrinu ve Spolchemii ,
množství není známo, v současné době se skládka uzavírá jejím překrytím a

P5-11

R-T&A

Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice

monitoruje se.
Skládka Všebořice – od roku 1992 do roku 1999 bylo na skládku uloženo
ročně ca 300 t odpadního HCB, v plastových kontejnerech s pískovou
mezivrstvou, na skládce překryto popílkocementovou vrstvou.
Od roku 2000 je odpadní HCB odstraňován firmou MEGAWASTE –
EKOTERM, spol. s r. o. Prostějov
O výskytu ostatních sledovaných látek nemá OkÚ informace.
OH:
Ústí nad Orlicí

OkÚ (Mgr. Rybárik):
Z informací, které má k disposici OkÚ vyplývá, že se sledované látky
v okrese ve významných množstvích nevyskytují, s výjimkou PCBs. Tyto
látky se vyskytují v Depu kolejových vozidel, provozní jednotka Česká
Třebová.

PCBs sklad

Výroba elektrotechnických zařízení s obsahem PCBs, dříve provozovaná
v ZEZ Silko s. r. o. Žamberk, se zde již neprovádí a zásoby PCBs byly
odstraněny.
OH:
Žďár nad
Sázavou

OkÚ (Ing. Havel):
Na území okresu je evidován sklad PCBs v závodě GEAM Dolní Rožínka.
OH:

PCBs sklad

Neodpověděly okresy:
Bruntál, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Hradec Králové,
Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Karlovy Vary, Karviná,
Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Náchod,
Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Mladá Boleslav, Pardubice, Pelhřimov,
Písek, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Praha – východ, Praha – západ, Prachatice,
Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Semily, Strakonice,
Tachov, Teplice, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo

P5.6 Aktualizace informací o centrálních databázích
Databáze centrální evidence havárií (ČIŽP) je v současné době digitalizována do uživatelského
rozhraní programu Microsoft-Access a to již od roku 2002. Oblastní inspektoráty ČIŽP zajišťují
trvalou aktualizaci této databáze a centrálně ji spravuje a kompletuje ČIŽP Praha.

Systém evidence starých ekologických zátěží, zkráceně SESEZ, byl zpracován na základě projektu
Ministerstva životního prostředí ČR č. PPŽP/550/3/96 a PPŽP/550/3/97. Výsledným produktem je
program, který ovládá databázi údajů o zátěži v ŽP a propojuje prostředí databáze s mapovým
prostředím (GIS). Systém tak umožňuje vést systematicky údaje k místům na zemském povrchu, která
nějakým způsobem působí negativně na životní prostředí.
Databáze neupotřebitelných zbytků pesticidních přípravků k roku 1994 (MZe) obsahuje podrobný
seznam pesticidních látek, která byly do té doby zaevidovány pro odstranění na základě sestaveného
organizačního postupu při zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů. S tímto vydaným
postupem MZe zahájilo i finanční podporu pro zemědělské podniky. Tato podpora trvá ještě do
současnosti. Podrobný seznam zbytků pesticidních přípravků, na které se vztahuje tato podpora je
v příloze č. 8 vyhlášky č. 84/1997 Sb.
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Příloha č. 6:
VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
P6.1 Výskyt POPs ve volném ovzduší
Od roku 1988 realizuje ČHMÚ Praha ve spolupráci s výzkumným centrem RECETOX monitoring
POPs na regionální pozaďové observatoři ČHMÚ v Košeticích. 24-hodinové odběry ovzduší pro
analýzu PAHs a dalších sloučenin (PCBs, chlorovaných pesticidů) probíhají jedenkrát týdně, vždy ve
středu od 08:00. Stanovováno je 16 prioritních PAHs dle US EPA, OCPs (DDTs, HCHs, HCB,
CHLs), odběry i analýzy jsou realizovány dle metodik EMEP.
Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací uvedených polutantů jsou uvedeny
v grafech na obrázcích P6-1 – P6-5 a dokumentují klesající hladiny sledovaných polutantů na
regionální úrovni.

Obrázek P6-1: Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací PAHs, observatoř
Košetice, 1996-2004 [ng.m-3]
Air (Aerosol + Gas Phase), Σ PAHs medians, Košetice, CR
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Obrázek P6-2: Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací PCBs, observatoř

Košetice, 1996-2004 [ng.m-3]
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Obrázek P6-3: Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací DDTs (DDT, DDE,
DDD), observatoř Košetice, 1996-2004 [ng.m-3]
Air (Gas phase + Aerosol), Σ DDTs medians, Košetice, CR
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Obrázek P6-4: Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací HCHs a jednotlivých
izomerů HCH, observatoř Košetice, 1996-2004 [ng.m-3]
Air (Gas Phase + Aerosol), Σ HCHs medians, Košetice, CR
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Obrázek P6-5: Trendy vývoje mediánů regionálních pozaďových koncentrací DDTs (DDT, DDE,
DDD) a HCB, observatoř Košetice, 1996-2004 [ng.m-3]

Air (Gas Phase + Aerosol), HCB medians, Košetice, CR
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MZd ČR zajišťuje monitoring imisních koncentrací PAHs v rámci systému monitorování zdravotního
stavu obyvatelstva podle Usnesení vlády ČR č. 369/1991 Sb. Součástí tohoto monitoringu je i vlastní
systém zabezpečení a řízení jakosti. Vlastní odběry ovzduší realizují vybrané stanice HS od roku 1996.
Systém procházel postupným vývojem, počet stanic se zvyšoval, přičemž stanice Benešov byla v roce
1998 vyřazena. V současné době je sledována na osmi lokalitách sada 12 PAHs.
Kromě těchto dlouhodobých monitorovacích programů byla/je v posledních 13 letech realizovano
několik pravidelných regionálních vzorkovacích kampaní (Zlín, Beroun, Vřesová) nebo významných
výzkumně monitorovacích projektů (Teplice, Praha, Ostrava). Výsledky z těchto projektů jsou
součástí Národní inventury NPOPsINV 2003, případně budou do ní postupně doplňovány.

P6.2 Výskyt POPs v hydrosféře ČR
NPOPsINV obsahuje informace o dostupných měřeních POPs v hydrosféře ČR a to v povrchových a
podzemnách vodách, říčních a jezerních sedimentech a plaveninách a vodních organismech
a biologických matricích vodního prostředí. Pokud jde o stanovení těchto látek byla v minulých létech
největší pozornost věnována organochlorovým pesticidům (DDTs, HCB, HCHs), PCBs a PAHs.
Ostatní pesticidy nebyly sledovány tak často a PCDDs/Fs jsou sledován až v posledních třech letech.
Výsledky významných monitorovacích projektů a aktivit týkajících se sledování obsahu DDT a jeho
metabolitů v povrchových vodách ukazují, že hodnoty nalézaných koncentrací DDT a jeho metabolitů
v povrchových vodách ČR se většinou nacházejí v oblasti desetin až jednotek ng.l-1, poněkud vyšší
nálezy (až desítky ng.l-1) byly zjišťovány v řadě profilů Moravy a některých jejích přítoků a také
pochopitelně v řece Bílině pod závodem Spolchemie Ústí n/L. Detailní popis výskytu DDT
v povrchových vodách v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je zobrazen
na obrázku P6-6 včetně poměrného zastoupení jednotlivých metabolitů DDT. Detailní popis výskytu
DDT v sedimentech v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je zobrazen na
obrázku P6-7 včetně poměrného zastoupení jednotlivých metabolitů DDT.
Obrázek P6-6:
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Obrázek P6-7:

Podobně přehled koncentrací PCBs v povrchových vodách ukazuje, že hodnoty se většinou pohybují
v řádu desetin až jednotek ng.l-1 pro jednotlivé kongenery PCBs a neliší se významně v jednotlivých
povodích. Poněkud vyšší hodnoty (desítky ng.l-1) byly zjištěny v povrchových vodách pod prioritními
zdroji znečištění v rámci Projektu Morava v roce 2000.
Detailní popis výskytu PCBs v povrchových vodách v roce 2001 podle databáze Státního sledování
jakosti vod ČHMÚ je zobrazen na obrázku P6-8 včetně poměrného zastoupení jednotlivých kongenerů
PCBs.
Obrázek P6-8:
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Detailní popis výskytu PCBs v sedimentech v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod
ČHMÚ je uveden na obrázku P6-9 včetně poměrného zastoupení jednotlivých kongenerů PCBs.
Obrázek P6-9:

Detailní popis výskytu PAHs v sedimentech v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod
ČHMÚ je zobrazen na obrázku P6-10 včetně poměrného zastoupení jednotlivých sloučenin typu
polycyklických aromatických uhlovodíků.
Obrázek P6-10:
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Celkové hodnocení zátěže hydrosféry ČR POPs a návrhy způsobů jejich dalšího sledování
Úvod
Hodnocení výskytu POPs v jednotlivých složkách hydrosféry a formulace trendů není jednoduchá
záležitost. Ačkoliv se riziko přímého pronikání POPs do životního prostředí snižuje díky ukončení
vlastní výroby a používání těchto látek, výstavbě nových čističek odpadních vod a důrazněji
prováděné ekologické politice státu, zůstává přítomnost POPs v životním prostředí závažným
ekologickým problémem. U některých složek životního prostředí lze sice pozorovat určité pozitivní
trendy (např. nižší koncentrace POPs v povrchových vodách), v případě ostatních složek hydrosféry
lze situaci hodnotit obtížněji.
Polycylické aromatické uhlovodíky (PAHs)
Z hlediska kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs) je patrně nejzatíženějším
regionem ostravská aglomerace. Opakovaně to potvrzují výsledky mnoha měření v průběhu minulých
10 až 15 letech. Problémy s kontaminací PAHs však mohou nastávat i lokálně v blízkosti některých
průmyslových závodů (např. Deza Valašské Meziříčí) či provozoven, v nichž se používají dehtové,
kreosotové či podobné produkty s vysokým obsahem PAHs. Také jakákoliv větší průmyslová nebo
městská agromerace je díky zvýšené produkci spalin více zatížena látkami typu PAHs. Problém
s kontaminací PAHs může dokonce nastat v určitých relativně velmi malých lokalitách, pokud jsou
vystaveny vlivu nedokonalého spalování z nějakého lokálního zdroje.
Organochlorové pesticidy
Zatížení hydrosféry organochlorovými pesticidy, tj. DDT a jeho metabolity, polychlorovanými
cyklodieny (aldrin, endrin, dieldrin, isodrin) a izomery HCH není v rámci celé České republiky nijak
dramatické a odpovídá situaci v okolních státech. Přesto existují regiony s některými dílčími
problémy. V případě DDT a jeho metabolitů se zjevně jedná o oblast pod vlivem závodu Spolchemie
Ústí n/L, který je dodnes významným bodovým zdrojem těchto polutantů. Dále je to oblast v okolí
závodu Spolana Neratovice, o čemž svědčí např. zvýšené nálezy v profilu Labe – Obříství. Zvýšené
zatížení projevují také některé regiony střední a jižní Moravy (např. Dyje – Znojmo). V případě
izomerů HCH je nejvážnější situace patrně v některých regionech střední a jižní Moravy, kde se
nálezy těchto látek v sedimentech pohybují běžně v desítkách ng.g-1 a jsou případy, kdy dosahují až
stovek ng.g-1. Moravské regiony jsou ve srovnání s českými více zatížené také polychlorovanými
cyklodieny, i když v jejich případě se situace nezdá být v absolutních hodnotách závažná.
Hexachlorbenzen (HCB)
Z hlediska kontaminace hexachlorbenzenem má Česká republika jednu velice kritickou oblast, a to
okolí závodu Spolchemie Ústí n/L. Vypouštění HCB v odpadních vodách z tohoto závodu bylo a
patrně stále je skutečně masivní a negativně ovlivňuje všechny složky hydrosféry v koncové části toku
řeky Bíliny a následně Labe až hluboko na území Spolkové republiky Německo. Zřetelně vyšší nálezy
HCB ve srovnání s ostatními regiony ČR i údaji z jiných evropských zemí se nacházejí jak
v povrchových vodách Bíliny a Labe, tak v sedimentech a plaveninách, vodních biofilmech, vodních
organismech a rybách. Je známo, že problém se ze strany vedení závodu řeší již delší dobu cestou
technologických úprav a účinnějším čištěním odpadních vod, situaci je však třeba nadále sledovat a
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zjišťovat, jak se bude pokles emisí HCB projevovat v jednotlivých složkách vodního prostředí. Další
významné problémy s kontaminací hydrosféry HCB v ČR nejsou známy.
Polychlorované bifenyly (PCBs)
Z celostátního hlediska jsou pro Českou republiku asi nejproblémovější skupinou POPs
polychlorované bifenyly (PCB). Ještě v první polovině 80. let se vyráběly na území Slovenska a
masivně používaly v celém bývalém Československu. Lze konstatovat, že dodnes je celé území České
republiky pod vlivem této zvýšené zátěže a tato skutečnost se pochopitelně projevuje i v přítomnosti
PCBs ve složkách hydrosféry. Aktuální situaci podmiňují tyto skutečnosti:
•
•
•
•
•
•

PCBs jsou dodnes součástí mnoha technologických zařízení (např. jako provozní kapaliny) a
materiálů
Velká část PCBs byla odvezena na skládky
Existuje řada lokalit, kde je PCBs kontaminována zemina
PCBs mohou vznikat při spalovacích procesech materiálů obsahujících chlór
Z minulosti jsou PCBs kumulovány v některých složkách životního prostředí a vlivem
různých změn se dostávají do pohybu
Existuje podezření, že PCBs mohou jako vedlejší produkty vznikat i při některých
současných chemických výrobách a hrát tak roli „stále živých“ zdrojů kontaminace
životního prostředí polychlorovanými bifenyly.

Toto vše jsou příčiny, proč zatížení hydrosféry ČR těmito látkami stále trvá a projevuje se řadou
zvýšených koncentračních nálezů. Vedle takto popsaného plošného zatížení existují místa, kde
vzhledem k havarijním situacím v minulosti mohou být nálezy PCBs ještě vyšší. Ke zlepšení by mělo
dojít v souvislosti se začínající evidencí zařízení a látek obsahujících PCBs a jejich postupnou
likvidací.

Polychlorované dibenzodioxiny a furany (PCDDs/Fs)
K nejvíce toxickým perzistentním organickým polutantům patří polychlorované dibenzodioxiny a
furany (PCDDs/Fs). Informací o jejich přítomnosti v hydrosféře ČR je bohužel mizivě málo, takže
nějaký plastický obraz o celkovém stavu není možno vytvořit. Vzhledem k tomu, že tyto látky
v souvislosti s havárií v minulosti značně kontaminovaly areál chemického závodu Spolana
Neratovice, je třeba, aby byl prozkoumán případný vliv této kontaminace na hydrosféru jak
v přilehlých lokalitách, tak v celém toku řeky Labe. Případný vliv na hydrosféru by měl být
v budoucnu prozkoumán i v okolí dalších potencionálních zdrojů PCDDs/Fs, tj.spaloven odpadů,
některých průmyslových výrob a dalších.
Časové trendy
Pro hodnocení zatížení složek hydrosféry perzistentními organickými polutanty je pochopitelně
potřeba nehodnotit pouze stav v daném čase, ale posuzovat celou situaci v dlouhodobém časovém
rozsahu. Určitým omezením je bohužel skutečnost, že potřebný počet věrohodných a srovnatelných
výsledků analýz v dostatečném časovém úseku není často k dispozici. Přesto lze pro některé POPs
utřídit takové časové řady koncentračních nálezů, které byly získány za srovnatelných podmínek a
mohou proto vypovídat o trendech v zatížení hydrosféry. Pro účely této studie bylo připraveno několik
grafů, které ilustrují časové trendy koncentrace některých POPs v sedimentech či sedimentovatelných
plaveninách. Tyto trendy jsou uvedeny v přílohách a lze je doprovodit následujícím komentářem:
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PCBs a HCB ve vzorcích labských sedimentů odebíraných v úseku Děčín – Hřensko
v období let 1993 – 2000
Obsah PCBs ve vzorcích labských sedimentů odebíraných v úseku Děčín – Hřensko
v období let 1993 – 2000 se nijak výrazně nesnižuje a jeho průměrná hodnota zůstává stále
mezi 100 až 200 ng.g-1. Svědčí to o tom, že tok řeky Labe je průběžně kontaminován
z dosud neeliminovaných zdrojů PCBs. Některé nálezy vedou k podezření, že mezi tyto
zdroje může patřit Synthesia Pardubice, patrně však existuje těchto zdrojů více.
Časový trend poklesu obsahu hexachlorbenzenu (HCB) ve stejném úseku Labe vypadá sice
nadějně, je třeba si však uvědomit, že se jedná o pokles z extrémně vysokých hodnot
způsobených masivní kontaminací této lokality hexachlorbenzenem vypouštěným ze závodu
Spolchemie Ústí n/L. Pokles je patrně dán úpravami výrobních technologií a účinnějším
čištěním odpadních vod v tomto závodě, hodnoty HCB v přilehlých tocích však stále
zůstávají výrazně vyšší než je celostátní průměr.

Časové trendy, které byly vytvořeny na základě výsledků měření koncentrace organických polutantů
v sedimentovatelných plaveninách odebíraných z monitorovací stanice MKOL Labe – Hřensko
v období 1997 – 2000.
Tyto časové trendy bohužel nejsou nijak povzbudivé, neboť neprokazují pokles kontaminace. Hodnotí
se průměrné roční hodnoty získané z 12 měření plavenin odebíraných každý měsíc a je tedy zřejmé, že
se nejedná o náhodné hodnoty, nýbrž o dosti věrohodný soubor dat. V příloze jsou uvedeny časové
trendy pro PCBs, HCB, DDTs a benzo(a)pyren za období 1997 – 2000. S výjimkou DDTs prokazují
časové trendy uvedených polutantů setrvalý stav až mírný nárůst kontaminace plavenin. Je nutno
připustit, že sledované období není zatím natolik dlouhé, aby mohly být formulovány definitivní
závěry.

P6.3 Výskyt POPs v pedosféře ČR
Vedle systematického monitoringu existuje řada specifických, krátkodobých a cílených studií a
průzkumů, které mohou mít také charakter monitoringu, ale které mají vyhodnotit konkrétní stav
kontaminace půd v daném území (lokalitě), v daném časovém úseku, s ohledem na zdroje
kontaminace a s uvedením návrhů opatření. Tyto studie využívají výsledků systematických
monitoringů, jako referenčních souborů. Rozsáhlý monitoring tohoto typu provádí Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půd (VÚMOP). V textu jsou také prezentovány aktivity Konsorcia RECETOX –
TOCOEN & Associates v oblasti sledování POPs v půdách.
Monitoring ÚKZÚZ (Bazální monitoring půd)
Sledování obsahu organických polutantů bylo do roku 1996 včetně prováděno především s ohledem na
používané pesticidy a proto byly k odběru vzorků vybírány každoročně plochy na kterých byla
pěstována pšenice. Tak se soubor sledovaných ploch každoročně obměňoval. Od roku 1997 je
sledování obsahů vybraných organických polutantů prováděno na stálém souboru vytipovaných PP
tak, aby byla zachycena dynamika těchto látek v půdě a to i s ohledem na možné zdroje dálkového
přenosu u některých látek (např. PAHs). Celkem je sledování prováděno na 40 PP z čehož 5 PP je
vybráno ze subsystému PP v chráněných územích na nelesní, avšak nenarušené půdě (zachycení
pozaďových hodnot - dohoda s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR). Zbývajících 35 PP je
vybráno z monitoringu zemědělských půd, jak ze základního subsystému, tak ze subsystému
v kontaminovaných územích. Výběr je proveden s ohledem na potenciální zdroje kontaminace a na
předchozí sledování v letech 1994 – 1996.
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Odběry vzorků půd ke stanovení uvedených látek probíhaly od roku 1994 na čtyřiceti plochách s
produkcí pšenice, od roku 1997 na stabilním souboru čtyřiceti pozorovacích ploch.
Hodnocení PAHs
Soubor výsledků sumy 15-ti PAHs v ornicích a podorničí zemědělských půd umožňuje meziroční
srovnání za období 1997 – 2004, kdy byly obsahy PAHs sledovány na stálém souboru 35
pozorovacích ploch. Ze statistického zpracování jsou vyloučeny trvalé travní porosty (5) a plochy
v CHÚ (5). V tomto souboru ploch hodnoty pro sumu 15-ti PAH kolísají v rozmezí 125 - 7 819 ng.g-1
v ornici a 88 – 6 153 ng.g-1 v podorničí. U hodnot mediánů obsahů PAHs v ornicích dochází k jejich
postupnému nárůstu, hodnoty mediánů podorničí jsou relativně vyrovnané. V případě svrchních
horizontů půd v chráněných oblastech jsou hodnoty sumy 15 PAH nižší než na zemědělských půdách,
mediány se pohybují okolo 200 μg.kg-1 (svrchní horizont) a 100 μg.kg-1 (spodní horizont). Trvale vyšší
obsahy na lokalitě Studniční hora v Krkonoších jsou pravděpodobně způsobovány vyčesávacím
efektem a tzv. podoblačným vymýváním (1550 m n.m., průměrný roční úhrn srážek 1250 mm).
Jednoznačná závislost obsahů PAH na nadmořské výšce stanoviště však nebyla prokázána.
V půdách jsou nejvíce zastoupeny fluorantén (průměrně 18% z celkové sumy PAH) a pyrén (16%),
následují benzo(b)fluorantén, fenantrén a benzo(a)pyrén (9%) a chrysén (8%). Vzájemný poměr
jednotlivých PAHs v zemědělské půdě je relativně stálý.
Je patrné, že trend změny obsahů na zemědělské půdě je obtížné vysledovat nejen u celkových
statistik, ale i v případě individuálních ploch. U chráněných území je možno pozorovat zvyšování
obsahů a lze předpokládat, že výraznější je na exponovaných lokalitách (vyšší nadmořská výška,
„vyčesávací efekt“ lesních ekosystémů, vyšší horizontální i vertikální srážky, uplatnění dálkového
přenosu).
Závěry
•
•
•
•

Ve vyšších nadmořských výškách na nenarušené půdě, kde nedochází k promísení kultivací
pravděpodobně dochází k postupné kumulaci PAHs v půdě.
Mediány sumy 15 PAH za dobu sledování 1997-2004 v ornici (svrchní vrstvě) zemědělských půd
se pohybují kolem hodnoty 600-700 μg.kg-1, hodnoty v podorničí (spodní vrstvě) jsou cca o 300400 μg.kg-1 nižší než v ornici. Přičemž hodnoty mediánů u TTP jsou vyšší než u orných půd.
Obsahy PAH vykazují mírný nárůst (jak u mediánu, tak u aritmetického průměru).
Uhlovodíky s nejvyššími nálezy jsou fluorantén a pyrén – látky toxikologicky rizikové,
nekarcinogenní.

Hodnocení PCBs
Průměr sumy 7 kongenerů se pohybuje v rozmezí 4,73 – 6,03 ng.g-1 pro ornici a 3,23 – 4,18 ng.g-1 pro
podorničí. Oproti roku 2001 došlo v orničním horizontu k mírnému zvýšení mediánu a aritmetického
průměru. Statistické charakteristiky podorničí jsou vyrovnané.
Od roku 1995 bylo stanovení PCBs provedeno v 554 vzorcích, z nichž limitní hodnotu překračuje
8,9% vzorků ornice a 4,7% vzorků podorničí. Prakticky se jedná o 10 pozorovacích ploch, na nichž
byl limitní obsah alespoň jedenkrát překročen.
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Z výsledků je patrné, že u PCBs na nenarušených půdách není taková tendence k akumulaci na
exponovaných lokalitách jako u PAHs a že PCBs nejsou v tak významné míře přenášeny dálkovým
přenosem.
U některých ploch je možno pozorovat postupný pokles nalezených koncentrací PCBs, u jiných
kolísání. Tyto průběhy mohou být ovlivněny mj. kultivačními zásahy na zemědělské půdě (např.:
hlubší orba může být a/ zředění a pokles obsahu v případě původně vyšší koncentrace v ornici, b/
vzrůst obsahu v případě kontaminace hlubšího horizontu).
U některých ploch lze předpokládat bodovou kontaminaci, např. oleji při pojezdech zemědělské
techniky, na ostatních jsou obsahy PCBs relativně stálé. Pro většinu těchto ploch platí, že suma 7
kongenerů je tvořena převážně kongenery 138, 153 a 180, tj. tzv. výšechlorovanými PCBs, které
podléhají biodegraci v půdě pomaleji než ostatní stanovované. Především u pozorovacích ploch 7901 a
7902 je poměr obsahů mezi níže- a výšechlorovanými PCBs široký, 1:12-18!
Závěry:
•
•
•
•
•

•

Průměrné obsahy sumy 7 kongenerů PCBs v ornicích zemědělských půd se v období 2000 - 2003
pohybovaly kolem 5,5 µg.kg-1, v roce 2004 došlo ke zvýšení na 8,43 µg.kg-1. Hodnoty
v podorničí jsou nižší a kolísají v rozsahu 3,23 - 7,63 µg.kg-1.
U sumy 6 kongenerů je aritmetický průměr ve vzorcích z ornice v rozsahu 4,79 – 7,94 µg.kg-1,
hodnoty v podorničí se pohybují v rozsahu 2,98 – 7,10 µg.kg-1.
Trvalé travní porosty mají nižší průměrné obsahy PCBs v ornici (rozmezí 2,27 – 6,29 µg.kg-1)
oproti orným půdám (5,43 – 8,77 µg.kg-1). Hodnoty mediánu jsou u obou kultur v ornici i
podorničí vyrovnané.
Limitní hodnota 10 µg PCBs.kg-1 stanovená vyhláškou č. 13/1994 Sb. byla v roce 2004
překročena u devíti vzorků (6 vzorků z ornice, 3 vzorky z podorničí) na šesti plochách (2905,
7045, 7901, 7902, 8019 a 8021).
Čtyři pozorovací plochy, na nichž byla alespoň dvakrát za celou dobu sledování překročena
limitní hodnota obsahů PCBs v půdě (suma 7 kongenerů), lze rozdělit na plochy s nepravidelným
nálezem vysokého obsahu PCBs (pravděpodobně z důvodu bodové kontaminace) a plochy
s relativně vyrovnanými vyššími obsahy polychlorovaných bifenylů.
V celém souboru ploch jsou obsahy PCBs v půdě relativně stabilní. Výrazný pokles obsahů PCBs
v půdě nelze očekávat z důvodu širokého poměru níže- a výšechlorovaných PCBs.

Hodnocení OCPs
Po dobu čtyř let (1994 – 1997) byly obsahy organochlorových pesticidů sledovány na proměnlivém
souboru pozorovacích ploch. V letech 1998 a 1999 v půdě tyto látky nebyly stanovovány. Nyní jsou
k dispozici výsledky sledování tří po sobě následujících let 2000, 2001 a 2002, kdy byly vzorky
odebírány na stálém souboru pozorovacích ploch (35 pozorovacích ploch na orné půdě a na 5
pozorovacích plochách v chráněných územích).
Periody sledování 1994 – 1997 a 2000 – 2002 je nutno posuzovat samostatně protože hodnocené
soubory pozorovacích ploch nejsou totožné, vyvozované závěry o trendech mohou být proto pouze
orientační. Srovnatelné výsledky jsou pouze pro roky 2000 až 2002, kdy byly vzorky odebírány na
totožných lokalitách. Pro tyto roky jsou statisticky vyhodnocené výsledky uvedeny v tabulce 6.4-8
včetně jednotlivých izomerů.
V roce 2002 došlo v porovnání s předchozími roky ke zvýšení hodnot HCB, aritmetický průměr z 2,26
ng.g-1 v roce 2000 na 7,34 ng.g-1 v roce 2002 pro ornici. Podobný trend je možné sledovat i
v podorničí. Avšak v absolutní hodnotě zůstávají obsahy nízké. Ke zvýšení obsahu došlo u metabolitu
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p,p’-DDE v podorničí (medián z 2,7 na 7,50 ng.g-1 a aritmetický průměr z 15,4 ng.g-1 na 26,14 ng.g-1
v roce 2002). K výraznému snížení došlo u p,p’ i o,p’-DDT. To by se dalo jednoduše vysvětlit
probíhající dekompozicí, avšak k těmto závěrům by bylo potřeba víceletého sledování. U metabolitu
o,p’-DDE a p,p’ i o,p’-DDD zůstávají obsahy po tři roky na stejné úrovni. Toto hodnocení platí
obdobně jak pro ornici, tak pro podorničí s tím, že obsahy v podorničí (aritmetický průměr i medián)
jsou nižší.
Je zřejmé, že obsahy těchto látek v zemědělských půdách zůstávají vysoké, otázkou je interpretace
rizik těchto obsahů. Hodnotu přípustného znečištění (10 ng.g-1) podle vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
překračuje cca 13% vzorků ornice pro HCB, látky skupiny DDT však nevyhovují limitní hodnotě ze
73% u půd, kde je předpoklad jejich výskytu.
Závěry:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

V roce 2002 došlo v porovnání s předchozími roky ke zvýšení hodnot HCB, aritmetický průměr
z 2,26 ng.g-1 v roce 2000 na 7,34 ng.g-1 v roce 2002 pro ornici. Podobný trend je možné sledovat i
v podorničí. Avšak absolutní hodnoty obsahů zůstávají nízké.
Ke zvýšení obsahu došlo u metabolitu p,p’-DDE v podorničí (medián z 2,7 na 7,50 ng.g-1 a arit.
průměr z 15,4 ng.g-1 na 26,14 ng.g-1 v roce 2002). U metabolitu o,p’-DDE; p,p’ i o,p’-DDD
zůstávají obsahy po tři roky na stejné úrovni.
Meziroční porovnání platí obdobně pro ornici i pro podorničí s tím, že obsahy v podorničí
(aritmetický průměr i medián) jsou v letech 2000 - 2002 u sledovaných látek nižší.
K překročení limitních hodnot podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., i podle návrhu preventivních limitů
docházelo v letech 2000 a 2001 nejvíce u obsahů DDT. V roce 2002 byl počet překročených
hodnot podle vyhlášky č. 13/1994 Sb. prakticky stejný u DDT (41) i DDE (40). Podle návrhu
preventivních limitů došlo v roce 2002 u DDT k překročení obsahů „pouze“ u 18 vzorků a u DDE
u 24 vzorků. Za tři roky sledování došlo ke snížení překročení preventivních limitních hodnot u
DDT (z 60 na 18), naopak ke zvýšení došlo u DDE (z 14 v roce 2000 na 24 v roce 2002).
V roce 2002 u DDT a jeho metabolitů byl překročen limit dle platné vyhlášky u 36,7 % vzorků.
V celém období sledování (1994 – 2002) dochází ke značnému kolísání hodnot a nelze stanovit
jednoznačné trendy vývoje obsahů.
V roce 2004 bylo sledování persistentních organochlorových pesticidů provedeno v ornici
(svrchní vrstvě) a podorničí (spodní vrstvě) na stálém souboru 40 pozorovacích ploch na
zemědělské půdě a 5 pozorovacích ploch v chráněných územích.
U HCH nebyl nalezen žádný vzorek překračující limitní hodnotu.
V porovnání s předchozími roky nedošlo ke zvýšení hodnot HCB, aritmetický průměr je 4,29
µg.kg-1 sušiny (resp. 7,10 µg.kg-1 sušiny) v ornici a 4,13 µg.kg-1 sušiny (resp. 4,66 µg.kg-1 sušiny)
v podorničí orných půd (resp. trvalých travních porostů). Absolutní hodnoty obsahů zůstávají
nízké.
U orných půd i trvalých travních porostů došlo v roce 2004 ke snížení obsahu DDT a jeho
metabolitů.
Průměrný obsah izomeru p,p´-DDT se snížil v ornici orných půd z 47,7 µg.kg-1 sušiny (rok 2001)
na 21,2 µg.kg-1 sušiny (rok 2004) a v svrchní vrstvě trvalých travních porostů z 64,9 µg.kg-1
sušiny (rok 2001) na 38,2 µg.kg-1 sušiny (rok 2004). K významné změně jeho obsahu nedošlo
v podorničí orných půd ani ve spodní vrstvě TTP.
Orné půdy, resp. trvalé travní porosty, mají nižší obsahy DDT a jeho metabolitů v podorničí, resp.
spodní odběrové vrstvě.
K překročení limitních hodnot podle vyhlášky č. 13/1994 Sb. docházelo v letech 2000 až 2004
nejvíce u obsahů DDT. V roce 2004 byla u 31 vzorků překročena limitní hodnota pro DDT.
Podle návrhu preventivních limitů by došlo v roce 2004 u DDT k překročení limitní hodnoty u 12
vzorků a u DDE u 16 vzorků. Za pět let sledování došlo ke snížení překročení preventivních
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limitních hodnot u DDT (ze 48 na 12), naopak ke zvýšení došlo u DDE (z 10 v roce 2000 na 16
v roce 2004).
V roce 2004 byl u DDT a jeho metabolitů překročen limit dle platné vyhlášky u 58,8 % vzorků
ornice a 50,0 % vzorků podorničí orných půd. Podle návrhu vyhlášky byl překročen preventivní
limit u 32,4 % vzorků ornice a 29,4 % vzorků podorničí orných půd.

Hodnocení PCDDs/Fs
Stanovení bylo provedeno na 38 plochách monitoringu pouze na odběrech roku 2001. Dvě plochy
chráněných území Jihomoravského kraje (9005 a 9004) nebyly analyzovány. Stanovení provedla
laboratoř University v Lancasteru metodou HR/MS. Popisnou statistiku souboru výsledků uvádí
tabulka P6-1.
Tabulka P6-1: Popisná statistika – obsah PCDDs/Fs v půdách (38 pozorovacích ploch) [pg.g-1]
Parametr

Průměr

Minimum

Maximum

Medián

10-tý perc

90-tý perc

ΣPCDDs/Fs

274,1

32,8

1 136,1

118,9

49,8

797,7

ΣP(4-8)CDDs/Fs

230,7

24,7

1 082,8

91,9

33,9

706,1

ΣPCDDs/Fs TEQ

3,1

0,5

14,3

1,3

0,6

9,3

Šikmost rozdělení výsledků a tím i značný rozdíl mezi aritmetickým průměrem a mediánem je
způsoben vzorky s extrémně vysokými obsahy. Tyto extrémní vzorky jsou ve většině případů ze
souboru kontaminovaných ploch a z obou ploch chráněných území. Dále byly zjištěny zvýšené obsahy
na dvou plochách ostravské průmyslové aglomerace.
Závěry
•
•
•

•
•
•
•

V roce 2001 bylo sledování PCDDs/Fs provedeno poprvé na souboru 38 ploch monitoringu.
Nejvyšší obsahy byly zjištěny v půdách kontaminovaných a v půdách z výše položených
chráněných oblastí.
Zdroj vyšších obsahů v půdách CHO je dán pravděpodobně vyčesávacím efektem a
podoblačným vymýváním PCDDs/Fs. Současně byly provedeny analýzy dalších vzorků půd
horských oblastí. Obsahy v těchto půdách jsou 3-8x vyšší než maximální obsah zjištěný ve
vzorcích monitoringu ÚKZÚZ (10x – 80x vyšší než medián těchto obsahů). TEQ je pak 210x vyšší než maximální hodnota a 20-100x vyšší než medián.
Původ vyšších obsahů v dalších případech souvisí pravděpodobně jednak s průmyslovou
činností (8008, 8026), dále s aplikací čistírenských kalů na půdu (7901, 7902), se zvýšenou
kontaminací pesticidy (5903). V ostatních případech není zdroj kontaminace znám.
Kontaminované plochy byly vybrány na základě zvýšených obsahů anorganických
polutantů. Z nálezů zvýšených obsahů PCDDs/Fs na těchto půdách je možné usuzovat na
komplexnější kontaminaci sledovaných ploch.
Obsah jednotlivých kongenerů je na různých plochách různý a mezi celkovým obsahem
PCDDs/Fs a TEQ není na sledovaných vzorcích zjistitelná závislost.
Většinu PCDDs/Fs ve sledovaných půdách tvoří vícechlorované kongenery (4-8 Cl v
molekule).
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Monitoring VÚMOP
Sledování POPs v zemědělských půdách bylo Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v Praze
zahájeno v roce 1993 v rámci situačního monitoringu (severovýchodní a v současné době i střední
Čechy). Celková koncepce monitorování stavu zatížení našich zemědělských POPs půd vycházela
z požadavku podchytit:
•
•
•

Půdy ekologicky zatížených regionů (severočeský, západočeský a severomoravský region)
Půdy regionů s „běžnou zátěží“ na území Čech, popř. Moravy
Půdy inundačních oblastí (fluvizemě) podél toku řeky Labe

Od roku 1993 do roku 2001 bylo provedeno sledování ve 30 okresech (z celkových 77), které se
nacházejí v 6 krajích (dle současného územně-správního členění). Vzorky půd byly odebírány ze
zemědělských půd, do sledování byla zařazena orná půda, louky a pastviny. Snahou bylo vytvořit
v nejvyšší dosažitelné míře ekvidistanční síť odběrových bodů, ve které připadal 1 odběrový bod na
cca 25 km2.
Sledování obsahu perzistentních dibenzo-p-dioxinů, dibenzofuranů (PCDDs/Fs), PCBs a non-orto
substituovaných PCBs bylo zahájeno v roce 1999, kdy byla provedena první pilotní studie na 20
vzorcích půd. Do současné doby bylo odebráno a analyzováno 60 vzorků půd, jejichž výběr vycházel
z požadavku zahrnout do sledování:
•
•
•
•
•
•

Půdy průmyslových oblastí
Půdy oblastí intenzivně zemědělsky využívaných
Půdy v těsné blízkosti venkovských sídel
Půdy oblastí s vyšší nadmořskou výškou (horské polohy)
Půdy oblastí inundačních zón vodních toků (fluvizemě)
Půdy s dlouhodobou aplikací kalů čistíren odpadních vod

Shrnutí výsledků
Na základě zjištěných výsledků šetření zátěže zemědělských půd POPs lze zátěž jednotlivými
sloučeninami shrnout následovně:

Hodnocení PCBs
PCBs – 6 kongenerů
Koncentrace sumy 6 kongenerů PCBs se v zemědělských půdách pohybují v intervalu hodnot
1,19 – 20,11 ng.g-1 (geometrické průměry koncentrací, počítaných za jednotlivé okresy). Nejnižší
průměrná koncentrace byla zjištěna v okrese Ostrava, který je přitom nadprůměrně zatížen PAHs.
Nejvyšší průměrnou hodnotu vykazuje okres Praha-město. Nízké průměrné hodnoty byly detekovány
i v ostatních dvou okresech severomoravského imisního regionu. Kromě okresů Praha-východ
a Kladno nebyly zvýšené koncentrace průměrných obsahů, v rámci všech sledovaných regionů,
zjištěny v žádném okrese středočeského regionu. Na cca dvojnásobku průměrných koncentrací těchto
okresů se pohybují průměrné koncentrace v severočeském a severozápadočeském imisním regionu,
které se tak řadí v rámci sledovaných oblastí k regionům více zatíženým. Nejvýraznější lokálně
naměřená maxima pocházejí z okresů Děčín (530 ng.g-1), Praha-město (450 ng.g-1), Kladno
(218 ng.g-1) a Karlovy Vary (140 ng.g-1).
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Hodnocení OCPs
HCB
Koncentrace HCB se v zemědělských půdách pohybují v intervalu hodnot 1,00 – 8,73 ng.g-1
(geometrické průměry koncentrací, počítaných za jednotlivé okresy). Ve většině sledovaných regionů
se průměrné koncentrace HCB pohybují na hranici zjištěných minimálních koncentrací, vyšší
průměrné hodnoty byly zjištěny v okresech severočeského imisního regionu, nejvyšší průměrná
koncentrace pochází z okresu Ústí nad Labem. Zde také bylo detekováno lokální maximum (487 ng.g1
), další výrazné hodnoty byly lokálně nalezeny v okrese Litoměřice (337 ng.g-1) a Sokolov (230 ng.g1
).

DDT a jeho metabolity
Koncentrace DDT se v zemědělských půdách pohybují v intervalu hodnot 1,00 – 5,62 ng.g-1
(geometrické průměry koncentrací, počítaných za jednotlivé okresy). K okresům s vyšší průměrnou
zátěží půd DDT se řadí Kladno, Praha-západ, Jičín, Benešov, Karlovy Vary. Ve všech ostatních
regionech se průměrná zátěž DDT pohybuje v koncentracích, nepřesahujících 3 ng.g-1. Nejvyšší
bodově lokalizované hodnoty byly zjištěny v okrese Teplice (1 207 ng.g-1), Ústí nad Labem (1 133
ng.g-1), Praha-město (1 044 ng.g-1), Karlovy Vary (398 ng.g-1) a Jablonec nad Nisou (344 ng.g-1).
Metabolity DDT dosahují v půdě u DDE vyšších maximálních průměrných koncentrací, pohybujících
se v intervalu hodnot 1,00 – 9,62 ng.g-1. Nejvyšší průměrná hodnota byla zjištěna v okrese Praha
západ, k okresům s vyšší zátěží, přesahující koncentraci 5 ng.g-1 se řadí Kladno, Beroun, Příbram a
Cheb. Nejvyšší lokální maxima byla zjištěna v okrese Praha-město (1 054 ng.g-1), Cheb (167 ng.g-1),
Jablonec nad Nisou a Jičín (159 ng.g-1) a Teplice (146 ng.g-1).
V případě DDD se pohybují zjištěné průměrné koncentrace na nižší úrovni, v intervalu hodnot 1,00 –
3,67 ng.g-1. Nejvyšší průměrná hodnota pochází z okresu Benešov, v sousedním okrese Kutná Hora
byla zjištěna druhá nejvyšší průměrná koncentrace 2,48 ng.g-1. V ostatních sledovaných okresech se
průměrné koncentrace pohybují okolo hodnoty 1 ng.g-1. Nejvyšší lokální maxima byla detekována
v okrese Teplice (256 ng.g-1), Karviná (49 ng.g-1), Karlovy Vary (36 ng.g-1) a Příbram (32,2 ng.g-1).
Zátěž půd inundační oblasti Labe POPs
V rámci některých projektů Labe byl realizován odběr vzorků půd fluvizemí, které se nacházejí
v oblasti periodických záplav. Byla zjištěna výrazná zátěž těchto půd nejen rizikovými prvky, ale také
POPs.
V 17 odebraných vzorcích fluvizemí byly nalezeny hodnoty, překračující hodnoty referenční, u všech
sledovaných POPs (tabulky 6.4-22 a 6.4-23). U PAHs byla zjištěna nízká zátěž pouze u chrysenu, kde
byl jeho zvýšený obsah detekován pouze v jednom případě, což odpovídá cca 6% odebraných vzorků.
Naopak, nejvyšší zátěž, kdy referenční hodnotu překračovalo 100 % odebraných vzorků, byla zjištěna
u fluoranthenu a naftalenu. S 94 % vzorků se zvýšeným obsahem následuje benzo(b)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren a benzo(a)anthracen. Indeno(cd)pyren a benzo(ghi)perylen byly
zvýšeny v 88 % vzorků a anthracen v 71 % vzorků. Phenanthren vykazoval zvýšené koncentrace ve
47% odebraných vzorků fluvizemí a pyren ve 41 % vzorků fluvizemí.
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Také obsahy chlorovaných uhlovodíků jsou ve fluvizemích značně zvýšené. Suma 6 kongenerů PCBs
překračovala referenční hodnotu v 82% odebraných vzorků a HCB ve 41% odebraných vzorků.
Relativně nízké je zatížení fluvizemí DDT a jeho metabolity, kdy pouze 18 % vzorků překročilo
referenční hodnotu pro DDT a 12 % vzorků pro DDE.
Překvapivé nejsou vysoké hodnoty nepolárních uhlovodíků, kdy jejich zvýšená koncentrace byla
detekována v 71 % odebraných vzorků.
Hodnocení PCDDs/Fs
Hodnocení obsahu PCDDs/Fs a vybraných kongenerů PCBs v půdách bylo provedeno s využitím
přepočtu jejich obsahů na sumu toxických ekvivalentů (I-TEQ PCDDs/Fs, I-TEQ PCBs). Stanovení
toxických ekvivalentů bylo provedeno standardním způsobem, přepočtem jednotlivých 16 izomerů
PCDDs/Fs a kongenerů PCBs na sumu toxických ekvivalentů, kdy základ (TEQ = 1 pg.g-1) je odvozen
od nejtoxičtějšího izomeru 2,3,7,8 TCDD. Bylo provedeno srovnání sumy toxických ekvivalentů a
sumy obsahů PCDDs/Fs a PCBs, porovnávány byly také tyto charakteristiky s obsahem sumy
polyaromatických uhlovodíků.
Na základě vyhodnocení souboru 60 vzorků půd konstatujeme, že k nejzatíženějším půdám se řadí
opět fluvizemě v inundačním pásmu Labe i Vltavy. Nejvyšší hodnoty sumy toxických ekvivalentů
byly nalezeny ve fluvizemích z lokalit Kladruby nad Labem (I-TEQ = 14,1 pg.g-1) a Píšťany nad
Labem (6.3 pg.g-1), vysoká zátěž (I-TEQ = 6.2 pg.g-1) byla lokalizovaná i v zátopové oblasti řeky
Vltavy před jejím vústěním do města Prahy, lokalita Jarov. Oproti tomu v inundačním pásmu řeky
Dyje, která není výrazně zatížena odpadními vodami z průmyslu, byla zjištěna velmi nízká hodnota ITEQ, která je srovnatelná např. s půdami relativně nezatížených oblastí Českomoravské vysočiny.
K oblastem silněji zatíženým PCDDs/Fs se řadí bezesporu lokality v blízkosti průmyslových center,
která jsou zdrojem imisní zátěže. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v průmyslovém regionu severní
Moravy, na lokalitách Paskov (okres Ostrava, I-TEQ = 4.8 pg.g-1) a Horní Lištná u Třince (I-TEQ =
4.2 pg.g-1). K půdám s nejvyšší zátěží však náleží také zemědělské půdy, na které byly opakovaně
aplikovány kaly z čistíren odpadních vod (ČOV). Vysoké hodnoty I-TEQ PCDDs/Fs byly zjištěny
v půdách s dlohodobou aplikací kalů ČOV na lokalitách Zlín a Brno-Chrlice, ve kterých I-TEQ
dosahuje hodnot 2.5 pg.g-1. Na půdách dalších dvou lokalit s nižší intenzitou vývozů kalů ČOV
(Klecany, Máslovice) byly zjištěny hodnoty podstatně nižší, I-TEQ nepřesahuje hodnotu 0.5 pg.g-1.
Hodnoty, které byly opakovaně měřeny na lokalitách Brno-Chrlice a Máslovice potvrdily zvýšenou
zátěž půdy PCDDs/Fs na místech s aplikací kalů ČOV.
Porovnáme-li celý soubor vzorků na základě původu zátěže a jeho intenzity, můžeme rozdělit stávající
soubor podle hodnoty I-TEQ PCDDs/Fs následovně:
•
•
•

14 – 1.6 – půdy se silnou fluviální zátěží, se silnou imisní zátěží a půdy s dlouhodobou
opakovanou aplikací kalů ČOV,
1.3 – 0.5 – půdy z oblastí se smíšenou zátěží i oblastí relativně čistých (především vyšších
nadmořských poloh),
0.4 – 0.1 – půdy z převážně čistých území, místy však i území s výskytem průmyslu

Z celého souboru 60 vzorků půd byla jako 90% percentil stanovena pozaďová hodnota I-TEQ
PCDDs/Fs v půdách – 2.5 pg.g-1.
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Závěry
•

•

•

•

Jako půdy s nejvyšší zátěží POPs byly vyčleněny fluvizemě v inundačním pásmu velkých
řek, protékajících průmyslovými městy a aglomeracemi (Labe, Vltava, ale potenciálně další
toky). V půdách byly zjištěny zvýšené hodnoty polyaromatických uhlovodíků (kromě
chrysenu), chlorovaných uhlovodíků, nepolárních uhlovodíků, méně již reziduí organochlorových pesticidů a zvýšené obsahy dibenzodioxinů a furanů. Intenzita zátěže je výrazně
zvýšená oproti jiným půdám a statisticky vybočuje z celého souboru sledovaných půd.
Významným zdrojem zátěže půd POPs je zátěž imisní, která je výraznější v blízkosti
průmyslových center a aglomerací a v imisních regionech. Projevuje se růstem obsahu sumy
PAHs nebo růstem hodnoty I-TEQ PCDDs/Fs v půdách. Z hlediska zátěže jednotlivými
sloučeninami ze skupiny PAHs byly mezi jednotlivými zatíženými regiony zjištěny
podstatné rozdíly, obecný je vzrůst obsahu fluoranthenu. V oblastech s výskytem
chemického průmyslu byl detekován zvýšený obsah některých PAHs a PCDDs/Fs,
především izomerů vysoce chlorovaných (hexa-, hepta- a orto-chlorovaných). V imisních
regionech však nebyl zjištěn vzrůst obsahu sumy 6 kongenerů PCBs, původ PCBs v půdách
zjevně nezávisí na intenzitě imisní zátěže a nevykazuje plošně aplikovatelný trend vstupu do
půd.
Vzrůst hodnoty obsahu některých sloučenin PAHs byl pozorován v půdách, odebraných
v těsné blízkosti venkovských obcí, nedokonalé spalování tuhých a fosilních paliv
v domácnostech je významným zdrojem zátěže ovzduší především PAHs, které se odráží již
i na zátěži půd.
Zvýšené expozici PAHs a PCDDs/Fs jsou vystaveny půdy ve vyšších nadmořských
výškách. To je patrné především v hornatých terénech v okolí zdrojů imisní zátěže (Krušné
hory, Moravskoslezské Beskydy, Jizerské hory), dálkový přenos PAHs i PCDDs/Fs byl
však detekován i v oblastech relativně čistých (Šumava).

Přes ukončené používání DDT se vyskytují lokálně zvýšené obsahy jeho reziduí na celém území ČR,
především v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou.
Projekty R-T&A zaměřené na kontaminaci půd
Rovněž i sledování POPs v půdách ČR je součástí projektu TOCOEN a jeho subprojektů - TOCOEN/
REGIONAL MONITORING (regionální pozaďový monitoring POPs na observatoři Košetice),
TOCOEN/IDRIS Půdy v regionu Zlín); TOCOEN/Mountains (půdy a lesní ekosystémy v hraničních
horských oblastech) a půdy v okolí průmyslových zdrojů (TOCOEN/Surroundings of model sources).
Regionální pozaďový monitoring PBTs (POPs) jako součást Projektu TOCOEN (Toxic Organic
COmpounds in the ENvironment) je realizován v prostoru observatoře Košetice od roku 1988. Tento
monitoring je součástí dlouhodobé spolupráce mezi Českým hydrometeorologickým ústavem a
RECETOX - TOCOEN & Associates. Projekt TOCOEN je dlouhodobý environmentální výzkumný
projekt zahrnující řadu českých a zahraničních univerzit a dalších institucí.
Projekt TOCOEN/Mountains je zaměřen na studium kontaminace horských smrkových ekosystémů a
v jeho rámci byly sledovány obsahy a distribuce POPs v půdách, jehličí, a částečně také v ovzduší) se
základním cílem studia dálkového transportu těchto látek nad územím ČR a jejich sekundárních reakcí
v lesních půdách a také studia jejich výskytu v těchto ekosystémech.
Jednou ze základních částí dlouhodobé strategie Projektu TOCOEN je i sledování POPs v okolí
vybraných průmyslových zdrojů nebo v průmyslových regionech s velkou koncentrací sídel a
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průmyslu (Projekt TOCOEN/ Surrounding of model sources) a půda je základní složkou prostředí,
jenž je pro tyto účely využívána.
V rámci přípravy Národní POPs inventury analyzovala laboratoř RECETOX MU vzorky půd
z vybraných oblastí ČR pro stanovení dalších POPs pesticidů dle SÚ (toxafen, driens). I u těchto látek
je možné pozorovat vyšší hladiny v horských lokalitách daných dálkovým transportem, vyčesávacím
efektem lesních porostů a kumulací v lesních půdách danou vysokým obsahem organického uhlíku.
Sledované pesticidy se již více než 20 let nepoužívají, přesto je možné je detekovat na řadě lokalit,
především v horských ekosystémech jako výsledek jejich stále trvajícího dálkového transportu.
Výsledky z uvedených projektů a studií jsou uloženy v archivu projektu TOCOEN, částečně jsou
dostupné na adrese: http://recetox.chemi.muni.cz/

P6.4 Výskyt POPs v kalech
Produkce kalů ČOV v ČR, klasifikovaných jako odpad vzrůstá a v příštích letech se předpokládá roční
produkované množství sušiny více než 300 000 tun. Stejně jako v ostatních zemích Evropy je tento
materiál považován za zdroj organické hmoty a živin, zejména dusíku a fosforu. V současné situaci
nedostatečného přísunu těchto látek do půdy v důsledku nízkých počtů chovaných zvířat a poklesu
ploch jetelovin a krmných plodin je možnost aplikace kalů ČOV v zemědělství nejen ekonomicky
vhodným způsobem využití odpadu, ale i jednou z cest jak půdě navracet chybějící látky. Tento
způsob využití odpadu je zároveň potenciálním vstupem rizikových prvků a rizikových látek, které
jsou v kalech obsaženy, do dalších složek životního prostředí.
Z organických polutantů jsou podle návrhu směrnice EU pro využití kalů v zemědělství potenciálně
rizikové tyto látky:
•
•
•
•
•

PCBs (polychlorované bifenyly),
PAHs (polyaromatické uhlovodíky),
PCDDs/Fs (Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany),
LAS (Linear alkylbenzen sulfonáty),
DEPH (Di(2-ethylhexyl)phtalate), NPE (látky nonylphenolu a nonylphenolethoxalátů s 1 nebo
2 ethoxy skupinami)

Z pověření MZe vykonává ÚKZÚZ kontrolu obsahů rizikových prvků a rizikových látek na půdě, kde
byly použity kaly z ČOV.
Závěry
•
•

•
•

V roce 2004 byl obsah polycyklických aromatických uhlovodíků stanoven ve 35 vzorcích
kalů.
Suma 15 PAH se pohybuje v rozmezí 1,4 – 59,1 µg.g-1, medián souboru je 6,9 µg.g-1,
průměrná hodnota 10,4 µg.g-1. Oproti roku 2003 došlo v roce 2004 u sumy 15 PAH k
zvýšení hodnoty mediánu o 0,8 µg.g-1 (13 %), a hodnoty aritmetického průměru o 0,3
mg.kg-1 (3 %), ale v porovnání s rokem 2000, kdy začalo sledování PAH v kalech z ČOV se
jedná o snížení o 16,8 % u aritmetického průměru a o 11,5 % u mediánu.
Uhlovodíky s nejvyššími nálezy v kalech za sledované období 2000 – 2004 jsou fluoranten,
který se na celkové sumě 15 PAH podílí 16,7 %, následuje pyren (15,2 %) a dále fenantren
(9,7 %).
Srovnání výsledků stanovení obsahů PAH v kalech za sledované pětileté období na těch
ČOV, kde byly alespoň třikrát PAH stanoveny, naznačuje u 23 ČOV mírně klesající trend,
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avšak vzhledem k tomu, že soubor je poměrně malý a datová řada není dostatečně dlouhá,
není zatím možné tyto tendence považovat za dostatečně průkazné.
Limitní hodnotu stanovenou v návrhu směrnice EU pro sumu 11 vybraných PAH překročilo
ze 35 analyzovaných vzorků 14, což je 40 %.
V roce 2001 byl obsah polychlorovaných bifenylů stanoven ve 37 vzorcích kalů.
Suma 6 kongenerů PCB kolísá v roce 2001 v rozpětí 80 – 1 587 ng PCBs.g-1, aritmetický
průměr je roven 228 ng PCBs.g-1 a medián 156 ng PCBs.g-1.
Hlavní statistické parametry vzorků kalů z roku 2001 jsou vždy vyšší než odpovídající
parametry celého souboru 209 vzorků, analyzovaných od roku 1998; a to u průměru o 12 %,
u mediánu o 7 %, 10% percentil je vyšší o 21 % a 90% percentil je vyšší o 5 %. Lze říci, že
dochází k mírnému zvyšování obsahů PCBs v kalech ČOV.
Limitní hodnotu pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu stanovenou ve vyhlášce č.
382/2001 Sb., překročily v roce 2001 tři vzorky, což tvoří 8 % z celkového množství
analyzovaných vzorků.
V roce 2004 byl obsah polychlorovaných bifenylů stanoven ve 35 vzorcích kalů.
Suma 7 kongenerů PCBs kolísá v roce 2004 v rozpětí od 46,6 do 1812,7 ng.g-1, aritmetický
průměr je 235,0 ng.g-1 a medián 116,6 ng.g-1.
Srovnání roku 2004 s průměrem roků 1998 – 2003: aritmetický průměr je vyšší o 32,7 ng.g-1
(16,2 %), medián je nižší o 42,4 ng.g-1 (26,7 %), 10% percentil o 3,50 ng.g-1 (4,7 %), ale
90% percentil vzrostl o 115,3 ng.g-1 (31,2 %).
Dva z odebraných vzorků v roce 2004 překročily limitní hodnotu (sumu PCBs) pro aplikaci
kalů na zemědělskou půdu stanovenou ve vyhlášce č. 382/2001 Sb.
V roce 2004 bylo provedeno stanovení AOX u 35 vzorků kalů.
Medián obsahů AOX souboru vzorků z roku 2004 je 214 µg.g-1, průměr 237 µg.g-1. V tomto
roce došlo k poklesu obsahů AOX v kalech ČOV oproti roku 2003 o 18 µg.g-1 (7,1 %) u
aritmetického průměru a o 17 µg.g-1 (7,4 %) u mediánu.
Limitní hodnota 500 µg.g-1 nebyla v roce 2004 překročena u žádného vzorku.

P6.5 Aktivní biomonitoring ÚKZÚZ
Od roku 1997 do roku 1999 probíhalo na vybraných stanovištích ověřování metody aktivního
biomonitoringu pro sledování imisního zatížení lokality. V průběhu ověřování metody bylo prováděno
měření na relativně málo zatížených lokalitách i lokalitách značně zatížených z hlediska imisí. Po
ukončení ověřování metody bylo přistoupeno k průběžnému sledování lokalit s nízkým imisním
zatížením pro získání dostatečně relevantních hodnot reálného pozadí v dané oblasti. Pro sledování byl
využit především jílek mnohokvětý s měsíčním odběrem zelené hmoty a borovice černá s ročním resp.
půlročním odběrem jednoletých jehlic. Kromě sledování vybraných prvků bylo prováděno i sledování
obsahu PAHs. V tabulkách je uvedeno 15 jednotlivých PAHs. Ve vzorcích z roku 2001 byl stanoven i
obsah PCDDs/Fs. Z porovnání obsahů PAHs i PCDDs/Fs stanovených na různě imisně zatížených
stanovištích vyplynulo, že použití metody aktivního biomonitoringu je vhodné pro posouzení imisního
zatížení dané lokality. Dlouhodobé sledování, které je v této době v počátku, by mohlo, po rozšíření
sledovaných ploch a rozšíření rozsahu sledovaných polutantů, poskytnout data umožňující odhad
zatížení zemědělské produkce. Výsledky jsou zatím dostupné jenom ve formě interních závěrečných
zpráv odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin ÚKZÚZ a v některých případech pouze ve formě
výsledkových protokolů.
Biomonitoring s využitím jehličí, mechů event. dříve i žížal je i součástí dlouhodobých aktivit
Projektu TOCOEN. Je realizován jednak v rámci regionálního, pozaďového monitoringu POPs na
observatoři Košetice, dále v rámci subprojektu Mountains zaměřeného na sledování dálkového
transportu POPs ve vysokohorských oblastech ČR a počátkem 90. let se také realizoval v okolí
vybraných průmyslových zdrojů nebo v průmyslových regionech.
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Příloha č. 7:
KONTAMINACE POTRAVIN A VETERINÁRNÍCH KOMODIT
P7.1 Obsah POPs v krmivech
V oblasti kontroly a monitoringu krmiv bylo v ÚKZÚZ provedeno několik dílčích šetření, která měla
za úkol jednak optimalizovat metodu stanovení PCBs v různých matricích (krmiva, suroviny,
minerální krmné doplňky apod.) a jednak provést pilotní průzkum obsahu vybraných POPs
v surovinách, které jsou z hlediska možné kontaminace nejčastěji sledovány (masokostní a rybí
moučka). V roce 2000 byly analyzovány tři vzorky oxidu měďnatého na obsah sedmi kongenerů PCBs
na základě upozornění ze zahraničí na možnou kontaminaci této suroviny. Výsledky stanovení byly
pro všechny vzorky a kongenery pod mezí stanovitelnosti metody. Ve stejném roce bylo analyzováno
pět vzorků masokostní moučky a pět vzorků rybí moučky na obsah šesti kongenerů PCBs (28, 52, 101,
138, 153 a 180). V roce 2002 byly analyzovány dva vzorky masokostní moučky, dva vzorky rybí
moučky a jedna krmná směs na obsah sedmi kongenerů PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180).
V těchto vzorcích byl stanoven i obsah hexachlorbenzenu a suma DDT, DDE a DDD vyjádřená jako
DDT v souladu s požadavky legislativy. Sledování obsahu PCDDs/Fs proběhlo pouze v roce 2002 na
čtyřech vzorcích rybí moučky, dvou vzorcích premixů a čtyř vzorků pojiv. Nadlimitní hodnota byla
prokazatelně překročena u jednoho vzorku bentonitu. Výsledky dosud nebyly, vzhledem k jejich
omezenému počtu, publikovány ani formou interních zpráv ÚKZÚZ a jsou dostupné z laboratorních
protokolů uložených na RLO Brno nebo na odboru krmiv Praha.
Na rozdíl od monitoringu ÚKZÚZ byl monitoring VÚMOP zaměřen na objemná krmiva, která
ÚKZÚZ nesledoval. Údaje VÚMOP mohou do jisté míry doplnit i údaje aktivního biomonitoringu
ÚKZÚZ, ve kterém se sledoval také rostlinný materiál. Vzhledem k odlišné metodice však nebude
pravděpodobně možné data z těchto zdrojů agregovat.
Zátěž rostlin POPs nevykazuje v rámci sledovaných regionů plošnou kontaminaci žádnou ze sloučenin
sledovaných skupin látek. Byly nalezeny bodové výskyty zvýšených obsahů POPs v rostlinách,
vztažené k stanovené svrchní mezi pozaďových hodnot. Nebyly překročeny stávající legislativní
normy (vyhl. č. 194/1996 Sb.). Bylo konstatováno, že mezi zátěží půd a rostlin POPs existuje rámcová
shoda v rozsahu sledovaných regionů a okresů, byla však nalezena pouze velmi nízká závislost těchto
obsahů na konkrétních stanovištích. Z toho vyvozujeme vysokou závislost obsahů POPs v rostlinách
na atmosférické depozici, popř. dalších vstupech do rostlin mimokořenovým příjmem. Transferová
cesta půda-rostlina se v případě sledovaných POPs ukázala jako málo významná.

P7.2

Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmiva a
živočišné produkty)

Z hodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmivech, živočišných
produktech) podle jednotlivých vyšetřovaných matric a trendových grafů lze učinit následující závěry:
a) Dominující kontaminantou u zvířat byly:
•
•
•

polychlorované bifenyly (PCBs) zvláště u skotu, ale i prasat,
chlorované pesticidy (DDTs, lindan, HCB) a PCBs u lovné zvěře a dravých ptáků,
DDTs a PCBs u sladkovodních ryb,
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aldrin, dieldrin, heptachlor, α+β−HCHs nebyly z veterinárně hygienického hlediska až na
ojedinělé případy závažné.

b) Hlavním zdrojem kontaminace zvířat byly:
•
•
•
•

kontaminovaná krmiva objemná, obiloviny a krmné směsi v případě skotu,
obiloviny a krmné směsi v případě prasat a drůbeže,
znečistěné vody v případě sladkovodních ryb a vodní drůbeže,
kontaminované prostředí a potravní nika v případě lovné zvěře a bioindikátorů.

c) Primární zdroje kontaminace krmiv, prostředí nebo přímo zvířat byly
•
•
•

•

technické suroviny s obsahem PCBs (nátěrové hmoty, izolační materiály, hydraulické
oleje aj.) používané v prostředí farem hospodářských zvířat,
kontaminovaná prostředí šrotoven, skladů krmiv a krmných komponent po předchozí
manipulaci s pesticidními látkami na farmách hospodářských zvířat,
průmyslové havárie s únikem PCBs do vodotečí a vodních nádrží, vypouštění odpadů
z průmyslových výrob do vodotečí a kalových rybníků, důsledky splachování
kontaminované zeminy chlorovanými pesticidy po vydatných dešťových srážkách,
vyplavení deponií průmyslového odpadu, agrochemikálií, komunálního odpadu po
záplavách, uměle vytvořené vodní nádrže na plochách dříve zemědělsky intenzivně
obhospodařované půdě s použitím agrochemikálií,
použití chlorovaných pesticidních látek v zemědělské krajině a lesním prostředí a tím
zatížení potravní niky volně žijící zvěře včetně kontaminovaných povrchových vod (tůní,
kališť) využívaných zvěří k napájení.

d) Přetrvávající nebezpečí hrozí:
•
•
•
•
•

•

v dosud neodstraněných a neškodně zlikvidovaných materiálech s obsahem PCBs
v prostředí, uvolnění PCBs z nedostatečně bezpečně skladovaných hmot s obsahem těchto
látek zvláště při záplavách,
uvolnění organochlorových látek ze skládek různého charakteru do povrchových vod
(záplavy, vydatné deště), průsak do spodních vod,
obnažení (odkrytí) materiálů s obsahem PCBs ve stájích při jejich rekonstrukcích a
stavebních úpravách, které byly v předchozích letech pouze převrstveny jiným neškodným
materiálem,
v dosud nezlikvidovaných starých agrochemikáliích s obsahem organochlových látek
„dočasně“ odložených,
v opětovném použití zařízení na skladování krmiv a krmných komponent již dříve
vyřazených pro neodstranitelnou kontaminaci PCBs (staré silážní jámy), v opětovném
naskladnění již delší dobu nepoužívaných stájí, kde mohou být materiály s obsahem
PCBs,
v dovozu již kontaminovaných zvířat, krmiv a krmných komponent ze zahraničí.

Pokud nebudou definitivně neškodně zlikvidovány všechny materiály obsahující organochlorové látky
(PCBs, chlorované pesticidy) nebo nebudou bezpečně deponovány a nebo jejich použití nebude
omezeno výhradně pro definované uzavřené systémy (PCBs), nelze do budoucna vyloučit ojedinělé
případy hygienicky závažných případů kontaminace krmiv, potravin a surovin živočišného původu
včetně sladkovodních ryb a lovné zvěře. K dosažení tohoto cíle by měla přispět především
inventarizace všech možných zdrojů těchto látek, nebezpečných pro životní prostředí, zvířata a
člověka.
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P7.3 Plánované kontroly cizorodých látek v potravinách SZPI ČR
V roce 2001 bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek Státní zemědělské a potravinářské
inspekce ČR (SZPI ČR) provedeno 22 594 analýz na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo reziduí
pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z tohoto celkového počtu vyšetření ve 48
případech došlo k překročení platného hygienického limitu nebo maximálního reziduálního limitu.
Nevyhovující vzorky byly v roce 2001 zaznamenány pouze u potravin rostlinného původu, přesto
hodnota vyjadřující procentický podíl nevyhovujících vzorků je ve srovnání s předchozími roky
výrazně nižší. U potravin živočišného původu nebyl v roce 2001 zaznamenán jediný nevyhovující
vzorek (obrázek P7-1).
V roce 2002 bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek provedeno 96 756 analýz na stanovení
přítomnosti kontaminantů nebo reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z
tohoto celkového počtu vyšetření v 66 případech došlo k překročení platného hygienického limitu
nebo maximálního reziduálního limitu. Nevyhovující vzorky byly v roce 2002 zaznamenány pouze u
potravin rostlinného původu. V roce 2002 byla zjištěná hodnota vyjadřující procentický podíl
nevyhovujících vzorků nejnižší za sledované období let 1992 – 2002.
Obrázek P7-1: Mléčné výrobky – obsah DDT v létech 1992- 2002
Mléčné výrobky - obsah DDT v letech 1992 - 2001
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SZPI dlouhodobě sleduje přítomnost PCBs v mléku a mléčných výrobcích. Pro mléko a mléčné
výrobky je nejvyšší přípustné množství pro PCB stanoveno vyhláškou č. 298/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento hygienický limit připouští maximálně 0,3 µg.g–1 PCBs v uvedených
komoditách. V roce 2001 byly zjištěné průměrné hodnoty PCB (vyjádřené jako suma kongenerů)
v mléce a másle řádově 100 násobně nižší než výše uvedený hygienický limit.
Pokud jde o rok 2002, byl procentický podíl pozitivních nálezů kongenerů PCBs v másle, mléku nebo
sýrech poměrně vysoký, průměrné hodnoty vyjádřené jako suma kongenerů polychlorovyných
bifenylů se nacházely hluboko pod hygienickým limitem. Tento hygienický limit připouští maximálně
0,1 µg.g-1 tuku v uvedených komoditách. V roce 2002 např. průměrná hodnota PCBs v másle činila
0,0082 µg.g-1 tuku, v mléce 0,0153 µg.g-1 tuku.
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Přítomnost polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) byla sledována v roce
2001 u 10 vzorků jak rostlinného (rostlinné oleje), tak i živočišného původu (sýry, rybí a masové
konzervy). V případě dioxinů byla kontrola prováděna formou screeningu, kdy byly zjišťovány
hladiny množství těchto látek ve vybraných komoditách. Výsledky analýz nebylo možné vyhodnotit,
poněvadž pro tyto látky nebyl dosud stanoven v našich právních předpisech ani v předpisech EU
platný limit. Výsledky analýz ukázaly, že tyto látky jsou přítomny v odebraných komoditách. Jejich
hodnota byla vyjádřena jako suma polychlorovaných bifenylů, PCDDs a PCDFs a je uvedena v pg
TEQ.g-1 vzorku (pozn. hodnota TEQ je dána součtem hodnot koncentrací jednotlivých PCDD/F
vynásobených hodnotou I-TEF, mezinárodním faktorem toxicity). Zjištěné hodnoty se u vzorků
rostlinných olejů pohybovaly v rozmezí od 0,76 do 1,2 pg TEQ.g-1 vzorku, u potravin živočišného
původu od 0,98 do 5,5 pg TEQ.g-1 tuku.
V roce 2002 bylo v rámci monitoringu cizorodých látek pro stanovení PCDDs/Fs odebráno 10 vzorků
ryb. Kromě uvedených látek byly zjišťovány rovněž hladiny polychlorovaných bifenylů. Zjištěné
hodnoty vyjádřené jako suma PCDDs/Fs vztažené na gram vzorku, byly porovnány s limitem
uvedeným v nařízení EK č. 466/2001, stanovující limity pro některé kontaminanty v potravinách. Toto
nařízení stanoví maximální limit pro dioxiny (vyjádřené jako suma PCDDs/Fs) v rybím mase a ve
výrobcích z ryb, který činí 4 pg TEQ.g-1 vzorku. Zjištěné hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,16 do
1,0 pg TEQ.g-1 vzorku, tzn., že naměřené hodnoty všech vzorků ryb se nacházely pod tímto limitem.
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Příloha č. 8:
ZÁTĚŽ ČESKÉ POPULACE POPs
P8.1 Monitoring PCBs
Výsledky analýzy sumy PCBs v mateřském mléku i v podkožním tuku publikované v 80. letech 20.
století prokazovaly relativně vysokou expozici české populace. Rovněž výsledky 2. kola mezinárodní
srovnávací studie WHO, které se Česká republika účastnila začátkem 90. let, upozornila na vysoké
koncentrace indikátorových kongenerů PCBs ve vzorku zatížené oblasti Uherského Hradiště, které
byly podstatně vyšší než koncentrace v oblasti kontrolní – nezatížené (Kladno) či než výsledky
zjištěné v okolních státech (Rakousko, Německo, Maďarsko). Obdobně vysoké koncentrace byly
nalezeny ještě na Slovensku v oblasti Michalovce (v blízkosti produkce PCBs Chemko Strážské) a
v Kanadě v oblasti Hudsonovy zátoky (Hudson Bay, konsumace kontaminovaných ryb)
(WHO/ECEH, 1996). Lze usuzovat, že hlavním důvodem vyšší expozice české populace byla výroba
PCBs ve slovenské části tehdejšího Československa, intensivní průmyslové využívání technických
směsí PCBs a selhání lidského faktoru při manipulaci a odstranění těchto látek.
Monitorovací aktivity zahájené v 90. letech, především pak Systém monitoringu zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (dále MZSO), si kladly za cíl ověřit plošnou či lokální
expozici, resp. zátěž populace a sledovat dlouhodobé trendy. Výsledky potvrdily výraznou věkovou
závislost hladin PCBs v organismu, značnou individuální variabilitu výsledků a možnost lokálních
rozdílů naznačenou již ve studii WHO. Obecně koncentrace PCBs v tuku české populace odpovídaly
hodnotám prokazovaným v některých dalších průmyslových státech (např. SRN). Výsledky MZSO
ukázaly, že oblast zvýšené zátěže může kromě Uherského Hradiště představovat i oblast Ústí n. L.,
kde byly koncentrace PCBs signifikantně vyšší než v dalších třech monitorovaných lokalitách. Vyšší
koncentrace PCBs v oblasti Ústí n. L. potvrdily i výsledky studie VaV/520/6/99. Lze předpokládat, že
vyšší zátěž by mohla být detekována i v dalších, především průmyslových lokalitách, jako je tomu
např. v Ostravsko-karvinské oblasti, kde však počet analyzovaných vzorků je výrazně menší. Positivní
je skutečnost, že výsledky analýzy PCBs ve vzorcích mateřského mléka vyšetřovaných od r. 1994
v rámci MZSO dokumentují postupný sestupný trend v koncentracích indikátorových kongenerů 138,
153 a 180 s nejvyšší podílem na celkové sumě PCBs v lidském organismu. Téměř absence poklesu
koncentrace PCBs u spojených vzorků mléka v 2. a 3. kole studie WHO (pouze cca 4,5% snížení mezi
vzorky let 1992 a 2000) by mohlo souviset s velice malým počtem individuálních vzorků (10 a 14)
použitým pro přípravu spojených vzorků z lokality. Za zmínku stojí, že hodnoty PCBs v oblasti
Liberec, zařazené do studie WHO v r. 2000, jsou poměrně nízké a odpovídají koncentracím
naměřeným v nezatížených oblastech.
Pokud platí, že PCBs 138, 153 a 180 pokrývají asi 60 % celkové koncentrace PCBs a pro odhad sumy
PCBs je použit přepočítávací koeficient 1.7, lze srovnáním výsledků sumy PCBs v mateřském mléce
v r. 1985 a indikátorových kongenerů v r. 1994 (10 let po zákazu výroby PCBs) usoudit na asi 60%
pokles zátěže. Obdobný, tedy 60% pokles koncentrace PCBs v tuku české populace, byl pozorován u
vzorků mateřského mléka monitorovaných v období 1994 až 2001. Protože koncentrace kongenerů
138, 153 a 180 v tělních tekutinách a tkáních velice úzce korelují (r∼0.9 a více) a koncentrace
kongeneru 153 je většinou nejvyšší, bylo by pro monitorovací účely možné uvažovat o používání
pouze koncentrace tohoto kongeneru pro vyjádření hladin PCBs v organismu.
Výsledky analýzy PCBs v pupečníkovém séru a placentách signifikantně korelovaly s výsledky
koncentrací v mateřském mléce a potvrdily možnost prakticky bezbariérového transplacentárního
přechodu PCBs. Vyšší hodnoty v pupečníkovém séru u vzorků v Ústí n. L. potvrzují vyšší zátěž této
lokality.
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Využití tkáně placent a pupečníkové krve by bylo vhodné především pro cílené epidemiologické
studie, stejně jako analýza PCBs v játrech by mohla znamenat důležitou informaci při
biotransformačních a toxikokinetických studiích. Oproti ostatním matricím byly u více než 50 %
vzorků jaterní tkáně stanovitelné i indikátorové kongenery PCBs s nižším IUPAC číslem, konkrétně
PCB 52 (medián 26 ng.g-1 lipidů), 101 (medián 12 ng.g-1 lipidů) a 118 (medián 16 ng.g-1 lipidů). O
koncentraci PCBs v játrech není v literatuře mnoho údajů.
Průkaz PCBs v mozkové tkáni v koncentracích nejméně o jeden řád nižší než v podkožním tuku
potvrzuje částečně omezený průchod těchto látek hematoencefalickou bariérou. Hladina
indikátorových kongenerů v podkožní tukové tkáni zemřelých významně korelovala s věkem. U osob
50letých a starších byly prokázány signifikantně vyšší hodnoty než u skupiny mladší 50 let. Nicméně
hodnocení zátěže dle pohlaví či bydliště je ovlivněno rozdílným počtem osob z jednotlivých lokalit,
nevyváženým zastoupením mužů a žen i věkovými rozdíly v jednotlivých kategoriích, takže
významné rozdíly z hlediska času, bydliště či pohlaví je obtížné posoudit.

P8.2 Organochlorované pesticidy (OCPs)
Vybrané chlorované pesticidy, zejména DDTs a HCB, jsou většinou analyzovány v tělních tekutinách
a tkáních (nejčastěji mateřské mléko a podkožní tuk) spolu se sumou PCBs nebo s indikátorovými
kongenery PCBs.
Výsledky monitorování HCB a Σ DDTs v mateřském mléce navazují na pokles těchto látek v tukové
tkáni české populace pozorovaný již v 80. letech po zákazu jejich používání. V průběhu
monitorovacích aktivit se projevuje sestupný trend v koncentraci obou analytů v mateřském mléce
s výjimkou vzestupu hodnoty DDTs ve vzorcích mateřského mléka z roku 2001, což by mohlo být
způsobeno náhodným výkyvem hodnot, vzestupem expozice bez známé příčiny nebo změnou
analyzující laboratoře v r. 2000. Hladinu HCB v organismu je nutno zvažovat i v souvislosti
s možným dioxinovým účinkem této látky (TEF = 0,0001).
Koncentrace ostatních analyzovaných chlorovaných pesticidů (α, β a γ-HCH, aldrin, dieldrin, endrin
a endosulfan) nevykazují časovou závislost a jsou většinou v různé míře pod mezí stanovitelnosti
použité metody. Výsledky získané v rámci projektu VAV 520/6/99 potvrzují značnou individuální i
lokální variabilitu dat, interpretace výsledků je však limitována malým počtem analyzovaných vzorků
v jednotlivých oblastech.
Výsledky uvedených chlorovaných pesticidů v placentách korelovaly s daty zjištěnými u mateřského
mléka. Výrazná individuální variabilita výsledků, nepoměr v počtu vzorků mezi lokalitami i značná
technická náročnost odběrů vedla k zastavení odběrů a analýz POPs v placentách.
Věková závislost je příčinou vyšších koncentrací chlorovaných pesticidů v podkožním tuku ve
srovnání s výsledky u mateřského mléka, dlouhodobé časové trendy na základě výsledků analýzy
podkožního tuku nelze seriózně odhadnout pro řadu nejistot spojených s údaji o zemřelých osobách
(věk, skutečné místo bydliště, profesionální expozice, stravovací zvyklosti apod.).

P8.3 Monitoring PCDDs/Fs/DL PCBs
Koncentrace PCDDs/Fs/DLPCBs v mateřském mléce české populace, resp. jim odpovídající hodnoty
WHO-TEQ, jsou v souladu s výsledky v zemích EU (Summary Report, 1999). Dle údajů WHO
(WHO, 1998) je v průmyslových oblastech hladina I-TEQ v mateřském mléce 10 – 35 pg.g-1 lipidů,
při přepočtu I-TEQ na WHO-TEF jsou hodnoty o cca 1 – 2 pg vyšší. Koncentrace 2,3,7,8 TCDD
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v mateřském mléce se pohybují kolem 1 pg.g-1 lipidů. Vzhledem k nově stanovené WHO-TEF pro
1,2,3,7,8-PeCDD (WHO-TEF=1) zaujímá tento kongener nejvyšší podíl ve skupině PCDDs, ve
skupině PCDFs představuje v souladu s literaturou až 90% podíl kongener 2,3,4,7,8-PeCDF. PCBs
s dioxinovým účinkem se podílejí z více než 60 % na celkové hodnotě WHO-TEQ, nejvyšší podíl
připadá na PCB 156 a 126. Výsledky 2. a 3. kola studie WHO naznačují, že mezi roky 1992 a 2000
hodnota WHO-TEQ poklesla u vzorků mateřského mléka neexponované lokality Kladno o 27 %, u
exponované lokality Uherské Hradiště o 43 %. Přesto výsledky 3. kola mezinárodní studie WHO
upozorňují na vyšší zátěž české populace PCBs i DL PCBs. Cca 2 – 3x vyšší koncentrace WHO-TEF
v podkožním tuku než v mateřském mléce odpovídají věkovému rozdílu u sledovaných skupin a
prokázanému vzestupu zátěže s věkem.
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Příloha č. 9:
PŘÍKLAD MOŽNÉHO OSVĚTOVÉHO PROGRAMU
Program osvěty a propagace ochrany ŽP při nakládání s PCBs (nebo POPs kontaminovanými)
Hlavní cílové skupiny
Na tyto skupiny je účelné orientovat osvětu související jak s problematikou POPs, i s odpady
kontaminovanými těmito látkami obecně a PCBs zvlášť:


Mladá generace zahrnující děti od povinné školní docházky až po studenty vysokých škol.
Tuto cílovou skupinu je třeba považovat za zvlášť významnou, protože lze předpokládat, že
při soustavnějším zdokonalování bude představovat generaci, která již má potřebné znalosti o
souvislostech a má k záležitostem ŽP i odpovídající citový vztah.



Zaměstnanci v provozech, kde byly PCBs používány. Jedná se především o:
-

-

-

-

-

elektroprovozy s transformátory, kondenzátory, sklady a odkladní plochy v závodech,
kde jsou tato zařízení používána nebo po skončení životnosti odkládána. Velký význam
mají tyto provozy v dolech, na železnici atd., kde byla zařízení s náplní PCBs často
používána.
pracovníci v provozech kde jsou užívána hydraulická zařízení s oleji s vyšším obsahem
PCBs,
provozy pro údržbu a opravy elektrozařízení, podniky Kovošrotu a podobné závody,
v nichž se provádějí opravy a demontáž elektrozařízení s náplní olejů, které mohou
obsahovat PCBs,
skládky odpadů, kde jsou ukládány odpady s obsahem PCBs zejména oškrabky
(otryskové písky) se silážních žlabů natíraných barvami s PCBs, izolační materiály
z transformátorů, vyprázdněné a betonem neúplně vyplněné kondenzátory atd.,
zařízení, ve kterých jsou spalovány použité a odpadní oleje z podnikové sběrné sítě
i z olejů sebraných u čerpacích stanic, v servisech atd.,
provozovatelé sběrných míst upotřebených olejů u čerpacích stanic, v provozech
olejového hospodářství velkých podniků, kde existuje reálná možnost kontaminace
polychlorovanými bifenyly z transformátorů, z hydraulických olejů, teplonosných
kapalin apod.,
pracovníci v zemědělských podnicích (zejména bývalých ACHP), kde mohou být
skladovány zbytky barev s PCBs, oškrabky apod.



Podobně zaměstnanci v provozech, kde byly skladovány OCPs.



Vedoucí pracovníci podniků v průmyslu, dopravě, odborníci z útvarů pro ŽP atd., kteří by
měli ovlivňovat aplikací nařízení o PCBs v dané oblasti. Aktuální úkoly se týkají nejenom
zneškodnění dosud existujících odpadů z PCBs, ale i vyprázdněných transformátorů, a i
dalších elektronických zařízení, ze kterých byly oleje s PCBs vypuštěny (odstraňování tzv.
„karkasů“ nebo-li zbytků).



Odborní pracovníci, kteří se zabývají zneškodňováním odpadů PCBs. I když lze očekávat u
zástupců jednotlivých organizací, mezi nimiž existují konkurenční vztahy, tendence k
nesdělování významných hospodářských údajů, je řada společných zájmů týkající se např.
analytických postupů, legislativních záležitostí, informací ze zahraničí atd. Seznámení s
těmito a dalšími podklady je žádoucí.

P9-1

R-T&A



Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice

Laická veřejnost, včetně pracovníků v samosprávách obcí a měst, které je nutno informovat
o základních souvislostech zejména o hromadění PCBs na konci potravních řetězců s rizikem
kontaminace podzemních vod, s rizikem vzniku PCDDs/Fs při spalování odpadů s PCBs
i poskytnout údaje o reálných postupech zacházení s těmito odpady, s přehledem
akreditovaných pracovišť pro rozbory atd.

Pro výše uvedené cílové skupiny je třeba poskytnout diferencované způsoby poskytování informací a
zjistit osvětu a propagaci různým způsobem. V prvém přiblížení lze uvést některé náměty:
1) Školy
Pro základní školy bude vhodné se zaměřit na přístupné vysvětlení hlavních pojmů a přístupů
na dané věkové úrovni (příklady POPs a jejich účinků na zdraví ekosystému a potřebu jejich
podchycení, izolace a zneškodnění a na to, co mohou děti udělat).
Pro odborné a vysoké školy je potřebné poskytnout informace na úrovni odpovídající stupni
znalostí z chemie, biologie a dalších předmětů, ale již v podstatě na úrovni Národní POPs
inventury a odborné podstaty problému POPs. K optimálním formám poskytovaných
informací bude možno využít i velmi kvalifikovaných podkladů zpracovávaných na některých
VŠ, které se v problematice POPs věnují a jenž jsou dostupné na internetu (RECETOX
Masarykovy univerzity v Brně, VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice). Velmi cenné podklady
lze získat od příslušných orgánů pro ŽP vyspělých zemí (Německo, Holandsko, USA),
ve kterých je vydáváno velké množství informačních materiálů pro tuto oblast. Pro ujasnění
optimálního obsahu těchto informatických materiálů a způsobu jeho získání bude účelné určit
takovýto program na základě jednání MŽP ČR s představiteli těchto škol. Konkrétní údaje
o stavu znalostí poskytne NPOPsCTR.
2) Státní správa a samospráva
Pracovníci těchto orgánů potřebují souhrn informací podobného zaměření jako pro střední
odborné školy, případně VŠ. Kromě toho musí mít k dispozici kvalifikované informace
a výklad předpisů, které, v rozsahu podstatně vyšším než je to běžné ve Zpravodaji MŽP ČR,
vydávají státní orgány pro ŽP ve vyspělých zemích.
3) Program propagačních a osvětových aktualit by měl zahrnovat:
a) úvodní fázi, která by přispěla k ujasnění cílů a hlavních záměrů Stockholmské úmluvy, POPs
Protokolu UN ECE a EC Direktiv. Ve značné míře lze přitom využít konkrétní informace z
materiálů zemí EU,
b) koordinovaný program pro média, zejména:
•
•
•

odborné časopisy z oblasti ŽP (Ochrana ovzduší, Vodní hospodářství, Odpady), ale i
komerční časopisy (EkoJournal aj.),
obecně zaměřené technické a populárně vědecké časopisy (Technický týdeník, T95,
Vesmír atd.), které zachycují značnou část technicky orientované veřejnosti,
týdeníky a deníky by měly podle svého zaměření prezentovat v přiměřené rovnováze
pozitivní informace o možnostech kvalifikovaného nakládání s nebezpečnými odpady a
související problémy (např. recyklace kovů z elektrotechnických zařízení, hospodaření s
použitými a odpadními oleji) ohrožení ekosystémů vstupem POPs atd. Současně v
přiměřeném rozsahu prezentovat informace o důsledcích a nákladech sanace a příčinách,
pro které došlo k průniku POPs (PCBs) odpadů do prostředí.
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televizní publicistika - představuje médium, které má nejširší dopad pro svou názornost a
při volbě dobrých referujících a moderátorů i největší přesvědčivost.

Pro televizní pořady je možné doporučit uplatnění vhodných témat týkajících se POPs obecně, SÚ a
jejích dopadů, POPs odpadů s určitou vazbou např. na použité a odpadní oleje a na odpady chlorové
chemie, odpady v domácnostech a malochovech, rizika spojená s PCDDs/Fs především pokud jde o
spalování odpadů v domácnostech atd.
Lze uvažovat například o:
-

-

úvodním programu naznačujícím startovací fázi Osvětové a propagační kampaně
souvisejícím s implementací Stockholmské úmluvy v podmínkách ČR a jejich důsledků,
uplatnění v krátkých klipech typu „Minuty ekologie“ např. Co jsou to POPs; Kam
s problémovým odpadem; Co může dělat občan; Co musí dělat průmysl; Co musí dělat
státní sféra; Co lze odkládat na skládku apod.,
besedách spojených s promítnutím filmů o POPs (OCPs, PCBs, odpadech s POPs, jejich
zdravotních důsledcích; v širším kontextu o problematice produktů chlorové chemie a v
ještě širším kontextu na podporu připravované legislativy.

Realizace programu v televizi je v porovnání s jinými druhy médií podstatně nákladnější. Z toho
důvodu je účelné zpracovat záměr na uplatnění racionálních forem osvěty a propagace v televizi
specializovanou firmou, která se zabývá cílenou publicitou, reklamními a osvětovými projekty
na základě analýzy propagačního záměru s návrhem organizačně a nákladově optimální realizace.
Vzhledem k tomu, že to vyžaduje specifické znalosti televizní práce, organizačního zabezpečení při
přípravě jednotlivých pořadů i zkušenosti s ověřováním účinnosti daných programů, je vhodné
realizaci svěřit firmě, která pro MŽP již dříve pracovala nebo na zpracování více projektů vypsat
veřejnou soutěž. V obou případech je třeba vyjasnit, jakou částku bude možno vyčlenit z prostředků
určených ke zneškodnění odpadů s POPs na osvětu a propagaci. Bylo by rovněž vhodné ověřit, zda se
na programu osvěty a propagace mohou podílet i další organizace, jako např. MPO nebo SFŽP (který
obecně může akce tohoto typu financovat).
4) odborná příprava a publikace zásadních dokumentů
Nejvyšší prioritu má vypracování finální verze Národního implementačního plánu formou nařízení
vlády.
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Příloha č. 10:
POPs PRIORITY ČR – PODKLAD PRO JEDNÁNÍ „PRIORITY SETTING
WORKSHOP“ 12/03/2003 V BRNĚ

„Top“ priority:
•

Inventura hot spots, inventura starých zátěží - v kontextu s možností vlivu přírodních katastrof

•

Řešení hot spots

•

PCBs/OCPs Inventura - dokončení v rámci krajských koncepcí

•

„Uzákonění“ v rámci návrhu NIP

•

Mnohem větší pozornost než dosud je třeba věnovat problematice PAHs

•

Provádění inventarizace - návrh možných zákonných úprav

•

Technická řešení priorit - hot spots, emise, skládky, zastaralé technologie, dekontaminace
území

•

Emisní inventura - pokračující záležitost na základě hlášení údajů UNECE; inventura vstupů
do dalších složek prostředí

•

Informační a vyhodnocovací systém pro vyhodnocování účinnosti dopadu implementace SK

•

Ustavení Národního POPs Centra

•

Ustavení trvale působící expertní skupiny pro problematiku POPs (pod implementační
agenturou nebo tým pro NPOPsINV)

•

Monitorovací systém

•

Cílený výzkum
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Shrnutí priorit - na základě závěrů NPOPsINV
•

Předpoklad - k přesné bilanci výskytu PCBs v zařízeních a skladech bude možné využít
výsledek zákonem stanovené oznamovací povinnosti výskytu PCBs a materiálů znečištěných
PCBs na území ČR (duben 2003).

•

K identifikaci zdrojů potenciálního znečišťování životního prostředí ostatními
sledovanými látkami není možné využít databáze informačního systému o odpadech,
informačního systému o chemických látkách a informačního systému o zdrojích znečišťování
ovzduší, protože sledované látky nepatří mezi jmenovitě uváděné v daných databázích.

•

V rámci oficiálních zpráv okresních institucí byla jako lokalita s významnějším výskytem
PCDDs/Fs identifikována pouze Spolana a. s. Neratovice v okrese Mělník.

•

Jako lokality s významným výskytem HCB byly identifikovány skládky Spolku pro
chemickou a hutní a. s. Ústí nad Labem v Chabařovicích (provoz ukončen) a ve Všebořicích
(v provozu) v okrese Ústí nad Labem. Zamoření HCB bylo prokázáno v uzavřeném provoze
ve Spolaně Neratovice, výskyt HCB lze očekávat i na skládce Spolany.

•

Sledovanými pesticidy je znečištěna skládka STS Slatiňany v obci Hodonín v okrese
Chrudim, a bývalé objekty skladů pesticidů v obci Šebáňovice a Václavice v okrese Benešov.

•

Výskyt zejména DDT lze očekávat v mnoha starých uzavřených skládkách s
nekontrolovaným režimem a v menším množství na řadě míst, kde byly pesticidy
zneškodňovány dříve běžným způsobem vylitím nebo vysypáním do zemní rýhy.

•

Lhenice a další (ČIŽP a MŽP).

•

V případě dalšího zájmu o zpřesňování informací o výskytu sledovaných látek by bylo vhodné
podpořit inventarizaci právním předpisem, který by uložil nějaký druh oznamovací
povinnosti soukromým osobám i státním institucím nebo vnitřními příkazy v kontrolních
institucích a v orgánech státní správy.

•

Více informací by mohlo být získáno zařazením některých ze sledovaných látek do běžného
monitoringu, případně i jen jednorázovou akcí.

•

Za klíčové problémy současného stavu odpadů s PCBs/PCTs jsou považovány mj.
nepřesnosti v evidenci (resp. dosud neúplná evidence), neinformovanost držitelů, nezajištěný
separovaný sběr, možnost záměny s jinými olejovitými kapalinami, nevhodné skladovací
prostory, chybějící zařízení na zpracování elektrotechnických zařízení, která nelze
dekontaminovat zejména incineračními procesy bez předešlé demontáže a separace kovových
částí.

•

V návrhu národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady byly definovány tři shora
uvedené odpadové proudy s obsahem PCBs, které spolu úzce souvisejí. Proto se navrhuje
integrovaný návrh plánu pro všechny tři uvedené proudy. Plán pro zařízení by měl obsahovat:
1. Inventuru (zařízení obsahující PCBs podléhající evidenci jsou definována zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., § 26, způsob evidence včetně vzoru evidenčního listu je
stanoven vyhláškou MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCBs.
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2. Logistiku (shromažďování, přepravu, laboratorní kontrolu).
3. Odhad adekvátnosti kapacit pro spalování, resp. regeneraci oleje (včetně mezní
koncentrace PCBs pro regeneraci).
4. Plán nakládání se sekundárními odpady kontaminovanými PCBs, které vzniknou při
vyřazování a odstraňování zařízení (nikoliv historicky vzniklou kontaminací).
•

Návrh národního plánu nakládání s nebezpečnými odpadu odpady obsahuje návrh technickoorganizačních zásad nakládání s odpady, obsahujícími PCBs/PCTs:
1. Držitelé zařízení, obsahující PCBs jsou povinni zabránit úniku náplně do okolního
prostředí, zařízení viditelně označit a zamezit přístup nepovolaných osob. Je
doporučeno převzít EN 50 195 a EN 50 225 jako BAT pro prevenci vzniku
sekundárních odpadů.
2. Všechna zařízení musí být evidována a držitelem pravidelně kontrolována
(mechanické poškození, těsnost). Inspekce je prováděna vizuálně v tříměsíčních
intervalech. V přítomnost vlhkých skvrn na zařízení nebo na podlaze musí být
rozhodnuto o vyřazení zařízení. Opravy zahrnující dolévání uniklých náplní jsou
zakázány.
3. Všechny odpady vzniklé při inspekci, údržbě a demontáži zařízení musí být
uchovávány v uzavřených prostorách stejně jako vyřazená zařízení. Vyřazená zařízení
a kontejnery s odpady musí být pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k úniku do
okolního prostředí (odpařování, vymývání dešťovou vodou).
4. Za standardní techniku, která může sloužit jako srovnávací, je vzato spalování při
teplotách vyšších než 1 200 °C (doba zdržení 2 s, pro odstranění PCDDs/Fs ze spalin).

•

Návrh národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady stanoví pro odpady s obsahem
PCBs/PCTs také nezbytné specifické úkoly pro veřejnou správu:
1. Provádět inspekci držitelů zařízení a odpadů, osob přepravujících zařízení s obsahem
PCBs a těch, kdo nakládají s odpady obsahujícími nebo kontaminovanými PCBs
(Krajské úřady, ČIŽP).
2. Provést revizi souhlasů. Při provozování konkrétního zařízení musí být posouzena
vhodnost užité metody a zařízení pro daný typ odpadu, způsob nakládání s vzniklými
sekundárními odpady a odpadními vodami, emise do ovzduší, riziko požáru nebo
exploze (např. sodíkové metody) s následnou kontaminací okolního prostředí (Krajské
úřady, MŽP).

•

Dosud vypracované podklady a informace, na základě nichž byl rozsáhlým kolektivem
a několikastupňovým připomínkováním a projednáním spolu s experty a zainteresovanými
organizacemi sestaven Národní plán nakládání s nebezpečnými odpady jsou v části odpadů
obsahujících PCBs/PCTs významnou součástí inventury a národního akčního plánu ve smyslu
implementace Stockholmské úmluvy.

•

Vzhledem k tomu, že plnění zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb.
předpokládá dopracování inventury odpadů s obsahem PCBs/PCTs jak je uvedeno shora
v odstavci „Národní implementační plán nakládání s odpady obsahujícími PCBs“, doporučuje
se uvedené informace v další fázi vypracování Inventury a národního akčního plánu
implementace Stockholmské úmluvy doplnit a upřesnit na základě definitivní verze Národního
plánu nakládání s nebezpečnými odpady, který vznikne s vstřícným využitím krajských plánů
nakládání s nebezpečnými odpady, jimiž bude upřesněn seznam původců i kvantifikované
údaje o produkci tří základních proudů odpadů s obsahem PCBs/PCTs.
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•

Pokud jde o emise do atmosféry lze předpokládat, že významnější změny podílů jednotlivých
kategorií na celkových emisích nebo výraznější omezení emisí POPs nelze v krátkodobém
horizontu očekávat.

•

Snížení emisí POPs je podmíněno zejména zvýšením podílu zemního plynu v domácnostech a
v dokonalejším odpadovém hospodářství. Dílčí omezení emisí POPs by mělo následovat při
uplatnění nové legislativy v ochraně životního prostředí, zejména zákona o ovzduší a zákona o
integrované prevenci. Podle této nové legislativy budou muset všechna nová nebo
rekonstruovaná zařízení emitující např. POPs dodržovat požadavky BAT.

•

Pokud jde o emise z dopravy jsou POPs buď produkovány nebo jsou přepravovány (s
případným rizikem úniků).

•

Nejméně problematické se jeví zpracování inventury emisí pocházejících ze spalování
pohonných hmot. Emisní faktory, kategorizace vozidel a spotřeba pohonných hmot jsou
většinou známy.

•

Úniky přepravovaných komodit náležejících do kategorie POPs je poněkud obtížnější
stanovit. Při znalosti množství a přepravních tras je možné alespoň vysledovat jejich pohyb po
republice. Vlastní průnik do prostředí bude možné zřejmě odhadnout podle údajů o haváriích.
I při eventuální znalosti množství uniklých pohonných hmot není známý obsah POPs v nich a
výsledky bude nutné odhadovat se značnou nejistotou.

•

Při hodnocení průniku POPs do prostředí z dopravních cest budou odhady pravděpodobně
zatíženy nejistotou závislou na nejistotách odhadů časové a místní závislosti uvolňování POPs
z komunikací.

•

Zpracování inventury odstranění odpadů z dopravy (autovraky, pneumatiky, rekonstrukce
dopravních cest) bude zatíženo zřejmě největší nejistotou, protože vlastní odstranění probíhá
na pracovištích s různou úrovní, včetně odstranění odpadů vlastníky vyřazených automobilů.
Rovněž způsoby nakládání s prosívkou z rekonstrukce železnice jsou různé (skládkování,
zpevňování komunikací, recyklace).

•

Emise POPs u mobilních zdrojů negativně ovlivňuje vysoké stáří vozového parku v ČR a
teprve jeho obnova moderními vozidly, vybavenými příslušnými technologiemi pro redukci
POPs, přispěje ke snížení jejich celkové produkce.

•

Jako nedostačující se jeví evidence nebezpečných látek v silniční dopravě.

•

Armáda - zcela chybí jakékoliv informace.

•

Volné ovzduší - na základě dlouhodobých měření středoevropských regionálních, pozaďových
hladin POPs, je možné konstatovat klesající trend; na druhé straně hladiny lokálních výskytů
PCDDs/Fs, PAHs dosahují poměrně vysokých hodnot.

•

Riziko přímého pronikání POPs do hydrosféry se snižuje díky ukončení vlastní výroby a
používání těchto látek, výstavbě nových čističek odpadních vod a důrazněji prováděné
ekologické politice státu, zůstává přítomnost POPs v životním prostředí závažným
ekologickým problémem. U některých složek životního prostředí lze sice pozorovat určité
pozitivní trendy (např. nižší koncentrace POPs v povrchových vodách), v případě ostatních
složek hydrosféry lze situaci hodnotit obtížněji.
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•

Z hlediska kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs) je patrně
nejzatíženějším regionem ostravská aglomerace.

•

Problémy s kontaminací PAHs však mohou nastávat i lokálně v blízkosti některých
průmyslových závodů (např. Deza Valašské Meziříčí) či provozoven, v nichž se používají
dehtové, kreosotové či podobné produkty s vysokým obsahem PAHs.

•

Také jakákoliv větší průmyslová nebo městská aglomerace je díky zvýšené produkci spalin
více zatížena látkami typu PAHs.

•

Problém s kontaminací PAHs může dokonce nastat v určitých relativně velmi malých
lokalitách, pokud jsou vystaveny vlivu nedokonalého spalování z nějakého lokálního zdroje.

•

Zatížení hydrosféry organochlorovými pesticidy, tj. DDT a jeho metabolity,
polychlorovanými cyklodieny (aldrin, endrin, dieldrin, isodrin) a izomery HCH není v rámci
celé České republiky zvlášť dramatické a odpovídá situaci v okolních státech.

•

Přesto existují regiony s některými dílčími problémy. V případě DDT a jeho metabolitů se
zjevně jedná o oblast pod vlivem závodu Spolchemie Ústí n/L, který je dodnes významným
bodovým zdrojem těchto polutantů.

•

Dále je to oblast v okolí závodu Spolana Neratovice, zvýšené zatížení projevují také některé
regiony střední a jižní Moravy (např. Dyje – Znojmo).

•

V případě izomerů HCH je nejvážnější situace patrně v některých regionech střední a jižní
Moravy.

•

Moravské regiony jsou ve srovnání s českými více zatížené také polychlorovanými
cyklodieny, i když v jejich případě se situace nezdá být v absolutních hodnotách závažná.

•

Z hlediska kontaminace hexachlorbenzenem má Česká republika jednu velice kritickou oblast,
a to okolí závodu Spolchemie Ústí n/L. Vypouštění HCB do odpadních vod tohoto závodu
bylo a patrně stále je skutečně masivní a negativně ovlivňuje všechny složky hydrosféry
v koncové části toku řeky Bíliny a následně Labe až hluboko na území Spolkové republiky
Německo. Zřetelně vyšší nálezy HCB ve srovnání s ostatními regiony ČR i údaji z jiných
evropských zemí se nacházejí jak v povrchových vodách Bíliny a Labe, tak v sedimentech a
plaveninách, vodních biofilmech, vodních organismech a rybách.

•

Další významné problémy s kontaminací hydrosféry HCB v ČR nejsou známy.

•

Z celostátního hlediska jsou pro Českou republiku asi nejproblémovější skupinou POPs
polychlorované bifenyly (PCB). Lze konstatovat, že dodnes je celé území České republiky
pod vlivem zvýšené zátěže, jenž má původ v původní produkci a masivním použití a tato
skutečnost se pochopitelně projevuje i v přítomnosti PCBs ve složkách hydrosféry. Aktuální
situaci podmiňují tyto skutečnosti:
1. PCBs jsou dodnes součástí mnoha technologických zařízení (např. jako provozní
kapaliny) a materiálů
2. Velká část PCBs byla odvezena na skládky
3. Existuje řada lokalit, kde je PCBs kontaminována zemina
4. PCBs mohou vznikat při spalovacích procesech materiálů obsahujících chlór
5. Z minulosti jsou PCBs kumulovány v některých složkách životního prostředí a vlivem
různých změn se dostávají do pohybu
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6. Existuje podezření, že PCBs mohou jako vedlejší produkty vznikat i při některých
současných chemických výrobách a hrát tak roli „stále živých“ zdrojů kontaminace
životního prostředí polychlorovanými bifenyly.
•

Toto vše jsou příčiny, proč zatížení hydrosféry ČR těmito látkami stále trvá a projevuje se
řadou zvýšených koncentračních nálezů. Vedle takto popsaného plošného zatížení existují
místa, kde vzhledem k havarijním situacím v minulosti mohou být nálezy PCBs ještě vyšší.
Ke zlepšení by mělo dojít v souvislosti se začínající evidencí zařízení a látek obsahujících
PCBs a jejich postupným odstraňováním.

•

Informací o přítomnosti polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDDs/Fs)
v hydrosféře ČR je mizivě málo, takže nelze vytvořit úplný přehled o celkovém stavu zatížení
hydrosféry.

•

Tyto látky v souvislosti s havárií v minulosti značně kontaminovaly areál chemického závodu
Spolana Neratovice. Situace byla poměrně podrobně prozkoumána v souvislosti
s povodňovými událostmi v létě 2002.

•

Případný vliv na hydrosféru by měl být v budoucnu prozkoumán i v okolí dalších
potencionálních zdrojů PCDDs/Fs, tj.spaloven odpadů, některých průmyslových výrob a
dalších.

•

Obsahy PAHs na 36 plochách s ornou půdou jsou relativně stálé.

•

Ve vyšších nadmořských výškách na nenarušené půdě, kde nedochází k promísení kultivací
pravděpodobně dochází k postupné kumulaci PAHs v půdě.

•

V souboru sledovaných ploch jsou obsahy PCBs v půdě relativně stabilní. Rychlý pokles
obsahů PCBs v půdě nelze očekávat z důvodu vysokého poměru níže- a výšechlorovaných
PCBs.

•

Pokud jde o OCPs jejich obsahy v orných půdách zůstávají stálé a vysoké. Hodnotu
přípustného znečištění (10 ng.g-1) podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., překračuje cca 11 % vzorků
ornice pro HCB, látky skupiny DDT však nevyhovují limitní hodnotě téměř ze 75 %.

•

V celém období sledování (1994 – 2001) dochází ke značnému kolísání hodnot a nelze
stanovit jednoznačné trendy vývoje obsahů.

•

V roce 2001 bylo sledování PCDDs/Fs provedeno poprvé na souboru 38 ploch monitoringu.

•

Nejvyšší obsahy byly zjištěny v půdách kontaminovaných a v půdách z výše položených
chráněných oblastí.

•

Obsah jednotlivých kongenerů je na různých plochách různý a mezi celkovým obsahem
PCDDs/Fs a TEQ není na sledovaných vzorcích zjistitelná závislost.

•

Většinu PCDDs/Fs ve sledovaných půdách tvoří vícechlorované kongenery (4-8 Cl v
molekule).

•

Jako půdy s nejvyšší zátěží POPs byly vyčleněny fluvizemě v inundačním pásmu velkých řek,
protékajících průmyslovými městy a aglomeracemi (Labe, Vltava, ale potenciálně další toky).
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•

V půdách byly zjištěny zvýšené hodnoty polyaromatických uhlovodíků (kromě chrysenu),
chlorovaných uhlovodíků, nepolárních uhlovodíků, méně již reziduí organochlorových
pesticidů a zvýšené obsahy dibenzodioxinů a furanů.

•

Významným zdrojem zátěže půd POPs je zátěž imisní, která je výraznější v blízkosti
průmyslových center a aglomerací a v imisních regionech. Projevuje se růstem obsahu sumy
PAHs nebo růstem hodnoty I-TEQ PCDDs/Fs v půdách.

•

V oblastech s výskytem chemického průmyslu byl detekován zvýšený obsah některých PAHs
a PCDDs/Fs, především izomerů vysoce chlorovaných (hexa-, hepta- a orto-chlorovaných).

•

Vzrůst hodnoty obsahu některých sloučenin PAHs byl pozorován v půdách, odebraných
v těsné blízkosti venkovských obcí, nedokonalé spalování tuhých a fosilních paliv
v domácnostech je významným zdrojem zátěže ovzduší především PAHs, které se odráží již i
na zátěži půd.

•

Zvýšené expozici PAHs a PCDDs/Fs jsou vystaveny půdy ve vyšších nadmořských výškách.
To je patrné především v hornatých terénech v okolí zdrojů imisní zátěže (Krušné hory,
Moravskoslezské Beskydy, Jizerské hory), dálkový přenos PAHs i PCDDs/Fs byl však
detekován i v oblastech relativně čistých (Šumava).

•

Přes ukončené používání DDT se vyskytují lokálně zvýšené obsahy jeho reziduí na celém
území ČR, především v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou.

•

Zátěž rostlin POPs nevykazuje v rámci sledovaných regionů plošnou kontaminaci žádnou ze
sloučenin sledovaných skupin látek.

•

V roce 2001 byl obsah polycyklických aromatických uhlovodíků stanoven ve 32 vzorcích
kalů. Limitní hodnotu stanovenou v návrhu směrnice EU pro sumu 11 vybraných PAHs
překročilo z 37 analyzovaných vzorků 22, což je 59%. Proti roku 2000 došlo ke zvýšení
o 4 %.

•

Dále byl stanoven obsah polychlorovaných bifenylů stanoven ve 37 vzorcích kalů a limitní
hodnotu pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu stanovenou ve vyhlášce č. 382/2001 Sb.
překročily v roce 2001 tři vzorky, což tvoří 8 % z celkového množství analyzovaných vzorků.

•

Z předloženého hodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmivech,
živočišných produktech) lze učinit následující závěry:

•

Dominující kontaminantou u zvířat byly:
1.
2.
3.
4.

•

polychlorované bifenily (PCBs) zvláště u skotu, ale i prasat,
chlorované pesticidy (DDTs, lindan, HCB) a PCBs u lovné zvěře a dravých ptáků,
DDTs a PCBs u sladkovodních ryb,
aldrin, dieldrin, heptachlor, α+β−HCHs nebyly z veterinárně hygienického hlediska
až na ojedinělé případy závažné.

Hlavním zdrojem kontaminace zvířat byly:
1.
2.
3.
4.

kontaminovaná krmiva objemná, obiloviny a krmné směsi v případě skotu,
obiloviny a krmné směsi v případě prasat a drůbeže,
znečistěné vody v případě sladkovodních ryb a vodní drůbeže,
kontaminované prostředí a potravní nika v případě lovné zvěře a bioindikátorů.
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Primární zdroje kontaminace krmiv, prostředí nebo přímo zvířat byly
1. technické suroviny s obsahem PCBs (nátěrové hmoty, izolační materiály, hydraulické
oleje aj.) používané v prostředí farem hospodářských zvířat,
2. kontaminovaná prostředí šrotoven, skladů krmiv a krmných komponent po předchozí
manipulaci s pesticidními látkami na farmách hospodářských zvířat,
3. průmyslové havárie s únikem PCBs do vodotečí a vodních nádrží, vypouštění odpadů
z průmyslových výrob do vodotečí a kalových rybníků, důsledky splachování
kontaminované zeminy chlorovanými pesticidy po vydatných dešťových srážkách,
vyplavení deponií průmyslového odpadu, agrochemikálií, komunálního odpadu po
záplavách, uměle vytvořené vodní nádrže na plochách dříve zemědělsky intenzivně
obhospodařované půdě s použitím agrochemikálií,
4. použití chlorovaných pesticidních látek v zemědělské krajině a lesním prostředí a tím
zatížení potravní niky volně žijící zvěře včetně kontaminovaných povrchových vod
(tůní, kališť) využívaných zvěří k napájení.

•

Přetrvávající nebezpečí hrozí:
1. v dosud neškodně neodstraněných materiálech a odpadech s obsahem PCBs
v prostředí, uvolnění PCBs z nedostatečně bezpečně skladovaných hmot s obsahem
těchto látek zvláště při záplavách,
2. uvolnění organochlorových látek ze skládek různého charakteru do povrchových vod
(záplavy, vydatné deště), průsak do spodních vod,
3. obnažení (odkrytí) materiálů s obsahem PCBs ve stájích při jejich rekonstrukcích a
stavebních úpravách, které byly v předchozích letech pouze převrstveny jiným
neškodným materiálem,
4. v dosud neodstraněných starých agrochemikáliích s obsahem organochlových látek
„dočasně“ odložených,
5. v opětovném použití zařízení na skladování krmiv a krmných komponent již dříve
vyřazených pro neodstranitelnou kontaminaci PCBs (staré silážní jámy), v opětovném
naskladnění již delší dobu nepoužívaných stájí, kde mohou být materiály s obsahem
PCBs,
6. v dovozu již kontaminovaných zvířat, krmiv a krmných komponent ze zahraničí.

•

Pokud nebudou definitivně neškodně odstraněny všechny materiály a odpady obsahující
organochlorové látky (PCBs, chlorované pesticidy) nebo nebudou bezpečně deponovány a
nebo jejich použití nebude omezeno výhradně pro definované uzavřené systémy (PCBs), nelze
do budoucna vyloučit ojedinělé případy hygienicky závažných případů kontaminace krmiv,
potravin a surovin živočišného původu včetně sladkovodních ryb a lovné zvěře.

•

K dosažení tohoto cíle by měla přispět především inventarizace všech možných zdrojů těchto
látek, nebezpečných pro životní prostředí, zvířata a člověka.

•

Pokud jde o dietární expozici lidské populace v ČR byla hodnocena v létech 1994 – 2001 jako
průměrná chronická expoziční dávka populace sledovaným organickým látkám
(polychlorované bifenyly (PCBs), aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan,
heptachlor epoxid, hexachlorbenzen (HCB), alfa-, beta-, delta-, gama- (lindan) izomer
hexachlorcyklohexanu, izomery DDT, DDD, DDE, PAHs).

•

Hodnoty průměrné chronické expoziční dávky populace ČR sledovaným organickým látkám z
potravin nedosáhla ve sledovaném období hodnot, které jsou spojovány s nepřípustným
zvýšením pravděpodobnosti poškození zdraví (nekarcinogenní efekt) konzumenta.
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•

Expozice populace odhadovaná podle skutečné spotřeby potravin (SKP 1997) dosahuje
nejvyšší úrovně u PCBs. Expozice sumě sedmi indikátorových kongenerů PCBs dosáhla
v roce 2001 průměrné úrovně asi 8.5 % tolerovatelného denního přívodu (TDI). Největší počet
pozitivních analytických záchytů byl v průběhu celého období pozorován pro kongenery
PCBs č. 153, 138 a 180, které se nejčastěji kumulují v potravinovém řetězci.

•

Vysoký počet analytických záchytů byl tradičně pozorován pro p,p´-DDE a HCB. To svědčí o
stále přetrvávající plošné kontaminaci těmito látkami, ale na úrovni nízkých koncentrací.

•

DDT, DDD, DDE nepředstavovaly z hlediska výše expozice vážnější zdravotní riziko pro
populaci v ČR. Kontrola by měla být zachována u dovozů a namátkově i u tuzemských
potravin.

•

Další sledované látky se vyskytují s menší frekvencí a chronická expoziční dávka je relativně
nízká.

•

Odhad expoziční dávky látkám s tzv. dioxinovým účinkem (TEQ 2,3,7,8 - TCDD pro sumu
toxických kongenerů PCBs, dioxinů a dibenzofuranů) představoval v roce 2000 a 2001
hodnotu asi 3 pg TEQ TCCD.kg-1 t.hm.den-1. Tato hodnota se jeví jako příznivější ve srovnání
s předchozími roky.

•

Doporučení pro řízení rizik:
1.
2.
3.

Pokračovat v důsledné kontrole potravin, zejména s vysokým obsahem živočišných
tuků.
Podporovat snižování spotřeby živočišných tuků v populaci.
Podporovat zdokonalení analytických metod tak, aby bylo možné přesnější hodnocení
zdravotních rizik.

•

Pokud jde o vyšší expozici české populace PCBs je možné konstatovat, že jejím hlavním
zdrojem byla výroba PCBs ve slovenské části tehdejšího Československa, intensivní
průmyslové využívání technických směsí PCBs a selhání lidského faktoru při manipulaci
a odstranění těchto látek.

•

Monitorovací aktivity zahájené v 90. letech potvrdily výraznou věkovou závislost hladin
PCBs v organismu, značnou individuální variabilitu výsledků a možnost lokálních rozdílů
naznačenou již ve studii WHO.

•

Obecně koncentrace PCBs v tuku české populace odpovídaly hodnotám prokazovaným
v některých dalších průmyslových státech (např. SRN). ¨

•

Výsledky MZSO ukázaly, že oblast zvýšené zátěže může kromě Uherského Hradiště
představovat i oblast Ústí n. L., kde byly koncentrace PCBs signifikantně vyšší než v dalších
třech monitorovaných lokalitách. Vyšší koncentrace PCBs v oblasti Ústí n. L. potvrdily i
výsledky studie VaV/520/6/99. Lze předpokládat, že vyšší zátěž by mohla být detekována i
v dalších, především průmyslových lokalitách, jako je tomu např. v Ostravsko-karvinské
oblasti, kde však počet analyzovaných vzorků je výrazně menší.

•

Positivní je skutečnost, že výsledky analýzy PCBs ve vzorcích mateřského mléka
vyšetřovaných od roku 1994 v rámci MZSO dokumentují postupný sestupný trend
v koncentracích indikátorových kongenerů 138, 153 a 180 s nejvyšší podílem na celkové sumě
PCBs v lidském organismu.
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•

Výsledky monitorování HCB a Σ DDTs v mateřském mléce navazují na pokles těchto látek
v tukové tkáni české populace pozorovaný již v 80. letech po zákazu jejich používání.

•

Koncentrace PCDDs/Fs/DLPCBs v mateřském mléce české populace, resp. jim odpovídající
hodnoty WHO-TEQ, jsou v souladu s výsledky v zemích EU.

•

Zátěž populace České Republiky polychlorovanými bifenyly vykazuje z hlediska
dlouhodobého časového trendu klesající hodnoty, lze však předpokládat existenci lokalit
s vyšší zátěží populace (např. oblast Uherského Hradiště, Ústí n. L., Ostravsko-karvinsko),
i značné individuální rozdíly bez objasněné příčiny (vliv starých zátěží, stravovací zvyklosti,
životní styl ?).

•

Rovněž zátěž chlorovanými pesticidy má sestupný trend, což ale neznamená, že by neměla
zdravotní význam, zejména z hlediska působení těchto látek jako endokrinní disruptory nebo
(v případě HCB) jako látky s dioxinovými účinky obecně.

•

V České republice je dostatek údajů o expozici, resp. zátěži dospělé populace na základě
monitorování mateřského mléka a podkožního tuku, naopak téměř nejsou k dispozici data o
koncentraci těchto látek v krevní plasmě či séru dospělých osob a chybí epidemiologické
studie vztahující údaje o zátěži populačních skupin k možným zdravotním rizikům (poruchy
endokrinní balance, neurotoxicita, imunotoxicita, indukce enzymů apod.).

•

MŽP ČR nemá dlouhodobou koncepci monitoringu integrující problematiku POPs ve smyslu
protokolu o POPs. Poněkud systematičtěji se problematice monitoringu včetně monitoringu
znečištění prostředí věnuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (včetně organických látek) a
Ministerstvo zemědělství ČR, ale ani zde není koncepce systémová a úplná.
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Příloha č. 11:
PŘÍKLAD INFORMAČNÍHO MATERIÁLU PRO VEŘEJNOST

Persistentní organické polutanty
Pro Ministerstvo životního prostředí zpracovali:
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.,
Ing. Anton Kočan, CSc., RNDr. Irena Holoubková, Mgr. Ing. Jiří Kohoutek,
RECETOX – TOCOEN & Associates Brno, Veslařská 230B, 637 00 Brno
TOCOEN REPORT No. 199; Brno, červen 2001
Materiál je spolu s dalšími informacemi dostupný na adrese: http://recetox.chemi.muni.cz/

POPs
Co jsou to persistentní organické polutanty (POPs)?

Protokol o persistentních organických polutantech (dále POPs) sjednaný k Úmluvě o
dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) a podepsaný ČR na 4.
ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“
v dánském Aarhusu 24. června 1998 a Stockholmská úmluva o persistentních organických
polutantech, podepsaná ČR dne 23. května 2001 definují tyto látky následovně:
Persistentní organické polutanty (POPs) jsou organické látky, které:
- vykazují toxické vlastnosti,
- jsou persistentní,
- se bioakumulují,
- u nichž dochází k dálkovému přenosu v ovzduší přesahujícímu hranice států a
k depozicím,
- u nichž je pravděpodobný významný škodlivý vliv na lidské zdraví nebo škodlivé
účinky na životní prostředí.
Vyskytují se jako jediná chemická látka nebo jako směs chemických látek, které tvoří
specifickou skupinu tím, že
- mají podobné vlastnosti a dostávají se do životního prostředí společně,
- tvoří směs, která je dostupná jako určitý technický přípravek.
Cílem mezinárodních smluv o POPs je zastavení výroby a použití, snížení nebo vylučování
vypouštění, emisí a úniků těchto persistentních organických látek do všech složek životního
prostředí.
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Co je to toxicita?

Co je to persistence?

Schopnost látky způsobovat poškození nebo
smrt živých organismů.
POPs jsou toxické pro různé organismy.
Některé z nich mohou způsobovat vznik
rakoviny, jiné podporují průběh, řada z nich
způsobuje vznik imunologických,
reprodukčních, vývojových a dalších poruch.

Persistence je schopnost látky zůstávat
v prostředí po dlouhou dobu beze změny.
Persistentní látky jsou odolné vůči
chemickému, fotochemickému, termickému
i biochemickému rozkladu.
To umožňuje jejich koloběh v prostředí a
kumulaci v půdách, sedimentech i živých
organismech.

POPs

Co je to bioakumulace?

Co je to dálkový transport?

Bioakumulace (hromadění v živých
organismech) je proces, během kterého živé
organismy mohou zachytávat a koncentrovat
chemické látky buď přímo z okolního
prostředí, ve kterém žijí nebo nepřímo
z jejich potravy.

Je to potenciál látky cestovat od původního
zdroje do oblastí vzdálených stovky až tisíce
kilometrů, kde se nikdy nevyráběly
a nepoužívaly (například Arktidy
a Antarktidy).
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Stockholmská úmluva o POPs uvádí následujících 12 látek nebo skupin látek:
Pesticidy
(zejména insekticidy používané na hubení škodlivého hmyzu nebo jeho vývojových stádií nebo fungicidy
používané na hubení hub, plísní)
Aldrin – insekticid používaný pro likvidací škůdců
obilí, brambor nebo bavlny a pro likvidaci termitů,
v bývalém Československu ani v ČR nebyl vyráběn,
používání zakázáno v roce 1980.

Chlordan – široko spektrální kontaktní insekticid pro
ošetřování zemědělských plodin jako jsou zelenina,
obilí, kukuřice, řepka, rajčata, cukrová třtina, cukrová
řepa, ovoce, ořechy, citrusy, bavlna a juta. Používal se
také v zahradnictví a proti termitům. V bývalém
Československu ani v ČR nebyl vyráběn a používán,
nikdy nebyl ani registrován.

DDT – insekticid používaný na ošetřování
zemědělských plodin a na likvidaci přenašečů
infekčních chorob. V ČR není vyráběn a používán,
v bývalém Československu bylo používání jako
pesticidu zakázáno v roce 1974. Byl vyráběn ve
Spolaně Neratovice jako surovina pro výrobu
Neratidinu, Nerakainu a Pentalidolu. Všechny výroby
byly ukončeny v letech 1978-83.

Dieldrin – totéž, co aldrin

Endrin – insekticid používaný zejména na ošetřování Mirex – žaludeční insekticid používaný pro hubení
bavlny a obilovin, v bývalém Československu ani v ČR mravenců, termitů. Také se používal jako průmyslová
nebyl vyráběn a používán, zakázán v roce 1984.
přísada zvyšující odolnost plastů, gumy a elektrických
zařízení proti hoření. V bývalém Československu ani
v ČR nebyl vyráběn a používán.
Heptachlor – kontaktní insekticid používaný zejména
na hubení půdního hmyzu, kobylek, termitů a
přenašečů malárie, v bývalém Československu ani
v ČR nebyl vyráběn a používán, zakázán v roce 1989.

Toxafen – směs více než 670 látek používaná jako
insekticid zejména pro ošetřování bavlny a dalších
obilovin. V bývalém Československu ani nyní v ČR
nebyl a není vyráběn a používán, používání jako
pesticidu zakázáno v roce 1977.

Hexachlorbenzen (HCB) – fungicid používaný pro
ošetřování pšenice, cibule. Vzniká také jako
průmyslový vedlejší produkt. Zakázán jako pesticid
v roce 1977. HCB není v ČR vyráběn, byl vyráběn ve
Spolaně Neratovice a jeho výroba byla ukončena v roce
1968.
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Průmyslové chemikálie
Polychlorované bifenyly (PCBs) – technická směs
Hexachlorbenzen (HCB) – průmyslová chemikálie
210 kongenerů široce využívaná v průmyslu pro své
používaná v pyrotechnice, při výrobě syntetického
výjimečné vlastnosti jako náplň elektrických
kaučuku a hliníku.
transformátorů a velkých kondenzátorů, teplosměnné
kapaliny, přísady do barviv, plastů, mazadel. Výroba
byla v bývalém Československu zakázána v roce 1984,
úhrnná produkce se uvádí 24 000 t. V současné době se
používají pouze v uzavřených systémech, značná
množství jsou uložena a čekají na likvidaci přijatelným
způsobem. Nezanedbatelná část produkce byla
pravděpodobně v minulých letech likvidována
nelegálně.
Nežádoucí vedlejší produkty
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs)
(dioxiny) – nikdy se nevyráběly pro komerční účely,
jejich praktické využití není známo. Skupina je tvořena
75 kongenery. Vznikají jako vedlejší produkty při
produkci jiných látek jako jsou pesticidy,
polyvinylchlorid, chlorovaná rozpouštědla.

Polychlorované dibenzofurany (PCDFs) (furany) –
hlavní příměs při výrobě PCBs. Vedlejší produkt, jenž
často doprovází dioxiny. Je to skupina 135 kongenerů
podobných účinků jako mají dioxiny, avšak slabších.

Dioxiny a furany mohou vznikat při spalování komunálního, nemocničního a nebezpečného odpadu, je možné je
detekovat v emisích z automobilové dopravy, spalování uhlí, rašeliny, dřeva. Vznikají při spalování organických
látek za přítomnosti chloru. Vznikají také v metalurgii, při výrobě cementu, bělení buničiny chlórem, požárech.
Mohou vznikat biochemickými procesy v kalech z čistíren odpadních vod, kompostech, lesních půdách.

Protokol o persistentních organických polutantech (dále POPs) připravený orgány Úmluvy o
dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států uvádí ještě 4 další látky:
Pesticidy
Chlordekon – v bývalém Československu ani v ČR
Lindan – používán jako insekticid v zemědělství a
nebyl vyráběn a používán, nikdy nebyl registrován jako jako prostředek pro hubení zvířecích a lidských
pesticid.
parazitů i na ošetřování lesních porostů.
Průmyslové chemikálie
Hexabrombifenyl – používal se jako zhášeč hoření,
podle dostupných informací se v ČR nevyráběl, ani
nepoužíval.
Vedlejší produkty
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) – velká skupiny organických látek tvořená nejméně dvěma
kondenzovanými benzenovými jádry. Vznikají jako vedlejší produkty při každém běžném spalovacím procesu –
při hoření uhlí, olejů, dřeva, odpadu, významným zdrojem je automobilová doprava. Vznikající množství
výrazně narůstá s nedokonalostí spalování. Vznikají při kouření, pečení jídel za vysokých teplot, klasickém uzení
masa. Významným zdrojem je i výroba železa, oceli, hliníku, koksu, dehtu, sazí zvláště při použití zastaralých
technologií. Vznikají i při přírodních požárech.
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Toxické účinky POPs
Laboratorní i terénní experimenty publikované v odborné literatuře potvrzují fakt, že řada
persistentních organických polutantů má škodlivé účinky na lidské zdraví. Mnohé z nich mohou
poškozovat vnitřní orgány (játra, ledviny, žaludek), mohou porušovat imunitní, nervový a dýchací
systém, působí na hladiny jaterních enzymů, způsobují reprodukční poruchy (například poškození
plodu, jeho sníženou hmotnost, spontánní potraty), narušují hormonální rovnováhu. Některé z nich
také vyvolávaly u experimentálních zvířat vznik zhoubných nádorů.
Vysoké dávky dioxinů, furanů a PCBs (profesionální expozice, konzumace potravin náhodně
kontaminovaných vysokými hladinami těchto látek) vedou ke vzniku znetvořujících, těžko léčitelných
vyrážek, tzv. chlorakné.
Neexistují přímé důkazy o poškození zdraví běžné lidské populace při expozici obvyklými denními
dávkami POPs, i když existují předpoklady vycházející z dlouhodobých studií, že odpovědnost
například za zvyšující se výskyt rakoviny prsu mohou mít látky jako jsou PCBs, DDT či jeho
metabolit DDE.

Osud POPs v prostředí
POPs, jak vyplývá z jejich definice, jsou značně stabilní ve všech složkách prostředí. Do ovzduší se
dostávají z řady průmyslových zdrojů jako jsou elektrárny, teplárny, spalovny, ale také z domácích
topenišť, dopravy, používání zemědělských postřiků, vypařováním z vodních ploch, půdy či skládek
odpadů.
V ovzduší mohou být přítomny v podobě par nebo jsou vázány na povrch tuhých (prachových) částic
(částice půdy, vodního sedimentu, popílku). Z ovzduší se dostávají na zemský povrch buď usazováním
polétavého prachu (suchou depozicí) nebo deštěm, který pohlcuje látky přítomné v plynné fázi a
strhává tuhé částice (mokrá depozice).
V ovzduší POPs podléhají pomalému rozkladu působením slunečního záření (fotolýze) za přítomnosti
vzdušné vlhkosti a dalších anorganických i organických látek. Jejich setrvání v atmosféře závisí na
tepelných a reakčních podmínkách v daném místě. U řady POPs je doba setrvání v atmosféře v
tropických podmínkách maximálně několik dnů, v polárních oblastech to u stejné látky může být
několik roků. Jejich stabilita v ovzduší vede k jejich transportu na značné vzdálenosti až tisíců
kilometrů. To umožňuje jejich dálkový transport z míst, kde se dosud stále řada z nich, hlavně
pesticidů, používá ve značných množstvích (Afrika, Jižní Amerika) až do blízkosti severního pólu.
Tuto skutečnost potvrdila to řada měření přítomnosti těchto látek ve sněhu a ledu kolem severního
pólu, stejně tak i analýza jejich obsahu v severských mořských organismech a mateřském mléce
eskymáckých žen. Protože se tyto látky v těchto oblastech nikdy nepoužívaly, je jejich přítomnost zde
jednoznačným důkazem dálkového transportu.
Rozpustnost většiny POPs ve vodě je minimální. Velmi dobře se však zachytávají na tuhých částicích
(prachu, popílku, půdě, sedimentech). Dobře jsou rozpustné i v organických kapalinách (olejích,
tucích, kapalných palivech).
Z toho vyplývá, čím více obsahuje voda tuhých částic a znečišťujících organických kapalin, tím je
vyšší i předpoklad, že bude obsahovat více POPs. Zdrojem vstupů těchto látek do vodního systému
jsou odpadní vody ze závodů produkujících nebo používajících POPs, dále splachy z polí, vozovek,
depozice z ovzduší. Jejich největším rezervoárem jsou oceány a moře, kam se dostávají
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prostřednictvím nánosů z řek, vzdušnou depozicí, vypouštěním odpadů a haváriemi. Jsou ukládány v
sedimentech na dnech moří, oceánů a velkých jezer, odkud mohou být po určité době uvolněny a poté
se mohou znovu dostávat do ovzduší.
Půda je těmito látkami znečišťována především v důsledku aplikací pesticidů v zemědělství, dále pak
suchou a mokrou depozicí z atmosféry. Dalším zdrojem znečišťování půd mohou být i zavlažování,
použití kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, úniky z úložišť popílku, skládek apod. POPs se
poměrně silně váží na půdní organickou hmotu, a to tím více, čím je půda bohatší na humus. Proto se
poměrně zřídka dostávají průsaky půdními vrstvami do podzemních vod. Výjimkou jsou pouze písčité
půdy. Poločas života v půdě se v případě některých pesticidů pohybuje mezi roky až desítkami roků.
Odbourávání POPs v půdách způsobují hlavně mikroorganismy, částečně jsou odnášeny větrem z
povrchu, mohou se z půdy vypařovat, na povrchu půdy může docházet k rozkladu slunečním zářením,
mohou být splachovány dešťovou vodou a v menší míře i přijímány vegetací.
Rostliny nejsou schopné ve významné míře koncentrovat POPs nacházející se v půdách. Přenos do
nadzemních částí kořenovou soustavou u většiny druhů není proto významný. Nadzemní části rostlin
(listy, plody) však mohou být znečištěné půdou, depozicí z ovzduší, případně postřikovými přípravky
obsahujícími POPs. Protože plody a listy rostlin mají povrchovou voskovou vrstvu, POPs z ovzduší se
v ní rozpouštějí a nadzemní části rostlin naopak mohou tyto látky akumulovat (olejnaté plodiny,
jehličí, mechy). Pokud se plody nacházejí v půdě, jejich povrchové části obsahují POPs, většinou však
toto znečištění není významně vyšší než jsou obsahy v půdách.
Kontaminace zvířat nastává převážně konzumací znečištěného krmiva, vdechování je v podstatě
zanedbatelné. Jateční zvířata přijímají POPs převážně z rostlinných krmiv, konzumací rybí moučky ale
také půdy, kterou s krmivem požírají při pastvě. Podobně vodní živočichové mohou ve svých
organismech zakoncentrovávat POPs přítomné ve vodě, planktonu nebo sedimentech.
Významná je i postupně se zvyšující koncentrace těchto látek v potravních řetězcích. Dravci (dravé
ryby či draví práci) představující nejvyšší články těchto přírodních vztahů mezi organismy, obsahují
ve svých tělech často významně vyšší hladiny POPs než konzumované oběti.
Ovzduší je často prvotní složkou vstupu POPs do prostředí, odtud se mohou dostávat do dalších složek
prostředí a kontaminovat potravní řetězce včetně potravních řetězců člověka. Tyto látky mají tedy v
prostředí ustálený koloběh, který vede k expozici různých živých organismů včetně člověka.

Jak se mohou POPs dostávat do lidského organismu ?
POPs vstupují do prostředí z různých zdrojů a může tak dojít k pronikání těchto látek do potravních
řetězců. Jako příklad můžeme uvést spalování odpadů, kdy může jednak docházet k jejich emisím do
ovzduší, pokud nejsou spalovny vybaveny odpovídajícími stupni čištění spalin; jednak jsou vysoké
koncentrace POPs vázány na povrchu částic popílku. Pokud tento není ukládán na specializovaných
skládkách, mohou se POPs dostávat do ovzduší, vod i půd a mohou tak pronikat do potravních
řetězců.
Množství POPs, které se dostávají do lidského organismu dýcháním, požíváním potravy nebo
kontaktem s pokožkou, nepředstavují okamžité ohrožení zdraví (akutní otravu).
Je však nutné mít na zřeteli, že působení POPs je dlouhodobé a v současné době nedokážeme
předpovědět na základě obsahu těchto látek v lidském organismu, zda konkrétní člověk onemocní
například rakovinou nebo ne. Je také nutné si uvědomit, že na organismus člověka i jiných druhů
nepůsobí pouze POPs, ale celá řada dalších faktorů. V lidském organismu se v současné době
nacházejí i jiné, neméně škodlivé chemické látky, uplatňuje se vliv nesprávné výživy, stav imunitního
systému organismu, dědičnosti i další faktory.
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Hranice propuknutí některé tzv. civilizační choroby je u každého jedince zcela individuální a nikdo ji
v současné době nedovede jednoznačně určit. V případě některých škodlivin, včetně POPs, je sice
možné na základě údajů získaných hlavně z dlouhodobých pokusů na zvířatech a odhadnuté průměrné
denní dávky určité lidské populace hodnotit riziko poškození zdraví této populace, tento údaj je však
hrubým odhadem poskytujícím pouze všeobecnou informaci.
Dalším problémem je také to, že dosud máme minimum informací o synergických účincích více
různých POPs přítomných v organismu vedle sebe, případně jejich spolupůsobení s dalšími
chemickými látkami. A tyto látky jsou v reálném prostředí nejčastěji přítomny v podobě
komplikovaných směsí.
Jistým faktem však je, čím méně persistentních organických polutantů se nachází v našem těle, tím je
menší pravděpodobnost ohrožení zdraví.
POPs jsou v současné době všudypřítomné a expozici živých organismů těmito látkami se prakticky
nemůžeme vyhnout. Je tedy nutné - nejrůznějšími cestami od mezinárodních dohod až po každodenní
činnost každého občana - dosáhnout toho, aby množství, které se každodenně dostává do organismu,
nepřekročilo jistou, ještě tolerovatelnou hranici.
Státní orgány musí zajistit vydání právních dokumentů, které určují nejvyšší přípustné množství nebo
koncentrace (limity) těchto škodlivin v různých potravinách, emisích apod. Dodržování limitů je nutné
důsledně kontrolovat tak, aby člověk, konzumující potraviny z běžné obchodní sítě, nebyl vystavený
během celého života takovým dávkám POPs, které by mohly zapříčinit ohrožení jeho zdraví.
Většina zahraničních studií potvrzuje skutečnost, že mezi prvotní a významné cesty vstupů POPs do
životního prostředí patří emise do ovzduší a transportním mediem je atmosféra. Proto je nezbytné
přijmout taková opatření, jež povedou ke snížení emisí POPs, zlepšení kvality ovzduší, postupně i ke
snížení jejich obsahu v potravinách a v konečném důsledku i v lidském organismu. Řada těchto
opatření však je finančně velmi náročná.

Legislativní nástroje omezování vstupu POPs do prostředí
Na základě uvedených mezinárodních konvencí a protokolů o POPs je nutné upravit národní
legislativu tak, aby reflektovala požadavky v nich uvedené. To vyžaduje definovat legislativně pojem
persistentní organické polutanty (POPs) a princip nejlepších dostupných technik (BAT). Existence
pojmu POPs a zavedení principu nejlepších dostupných technologií se musí objevit nejen v zákoně o
ochraně ovzduší a souvisejících vyhláškách, ale také v zákoně o vodě, půdě, hodnocení vlivu na
životní prostředí, zdraví lidu a s nimi souvisejících vyhláškách.
Zákon o ovzduší a navazující právní předpisy musí nařizovat aplikaci nejlepších dostupných
technologií s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů při výstavbě nových nebo rekonstrukci existujících
zařízení, která mohou být zdrojem znečišťování ovzduší. Musí umožňovat vládě nařízením
ustanovovat limity znečišťování, podmínky a dobu potřebnou pro jejich dosažení, seznam
znečišťujících látek, pro které jsou ustanoveny limity, kategorizaci zdrojů znečišťování a podmínky
rozptylu emisí. Zákon také určuje povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování, kontrolu jejich
dodržování, povinnost platby poplatků a sankcionování.
V současné době jsou do emisních limitů zahrnuty pouze dvě sloučeniny z kategorie POPs a to
benzo(a)pyren a dibenzo(a,h)antracen, které jsou zařazené do I. třídy ostatních znečišťujících látek.
Jejich celková koncentrace zahrnující ještě pět dalších karcinogenních látek nesmí překročit 0,2 mg.m3
při hmotnostním toku vyšším než1 g.h-1.
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Neexistuje také emisní limit pro PCDDs/Fs, což kontrastuje s limitem 0,1 TEQ (toxického
ekvivalentu) ng.m-3 v EU. To je zvláště problematické vzhledem k emisím z nových spaloven v Praze
a Liberci.
Pokud jde o povinnost měřit emise POPs, je současná legislativa více než nedostatečná, vyhláška č.
117/97 Sb. obsahuje pouze tato ustanovení:
 § 13, odst. 4) ukládá u elektráren, tepláren a výtopen s kotli o jmenovitém tepelném výkonu
50 MW a vyšším, spalujících tuhá nebo kapalná paliva zjistit ve spalinách jednorázovým
měřením emise těžkých kovů a POPs (PCBs, PCDDs/Fs, PAHs) vždy po prvním uvedení do
provozu a dále vždy po každé záměně paliva nebo po každém významném a trvalém zásahu
do konstrukce nebo vybavení zdroje, a to do šesti měsíců od vzniku jedné z výše trvalých
skutečností. U zdrojů již provozovaných musí být měření podle tohoto odstavce provedeno
do 30/06/98.
 §14, odst. 2) písm. d) ukládá u spaloven zvláštního a nebezpečného odpadu, s výjimkou
komunálního odpadu zjistit ve spalinách jednorázovým měřením vždy po prvním uvedení
spalovny do provozu a dále jedenkrát za tři kalendářní roky v případě spalování odpadů
stálého složení součtový obsah PCDDs/Fs, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny
pomoci ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
 §15, odst. 2 písm. d) ukládá u všech spaloven komunálního odpadu zjistit jednorázovým
měřením jednou v kalendářním roce součtový obsah PCDDs/Fs, v němž jsou jednotlivé
složky přepočteny pomoci ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 6 vyhlášky.
Problematika POPs se musí promítnout i do dalších zákonů, například do obsahu zákona o odpadech.
Je nutné dořešit problém specifikace popílku a dalších odpadů ze spaloven obsahujících vysoké
koncentrace POPs a jeho zařazení do kategorie nebezpečných odpadů s definovanou specifikou jejich
ukládání a způsobu nakládání s nimi.
Novelizace a aktualizace legislativy bude provedena v rámci harmonizace legislativy ČR s legislativou
EU.
Ekonomické nástroje omezování vstupu POPs do prostředí
Jedním ze základních ekonomických nástrojů vedoucích k ochraně životního prostředí jsou poplatky
za znečišťování ovzduší. Jejich cílem je vyvíjet tlak na provozovatele zdrojů znečišťování ve směru
snižování tohoto znečišťování. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí nebo obcí a
používají se na činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí. V případě nedodržení určeného
emisního limitu pro daný zdroj se spolu s poplatkem platí i přirážka ve výši 50 % tohoto poplatku.
Kromě těchto poplatků je možné podnikatelským subjektům udělit pokuty v případech porušení
některých ustanovení příslušných právních předpisů.
Dalším ekonomickým nástrojem vedoucím ke snížení emisí jsou daňové úlevy - snížení daní z přidané
hodnoty, daní z nemovitostí, spotřební daně, daně z příjmu a cestovní daně.
V současné době již existují úlevy pro určité výrobky, materiály a činnosti, jejichž výroba nebo
používání přímo nebo nepřímo působí na snižování emisí POPs - zavedení katalyzátorů pro motorová
vozidla, bezolovnatého benzínu, přechod na ušlechtilá paliva, zavádění alternativních zdrojů energie.
Mezi ekonomické nástroje státu je možné zařadit i podporu výzkumu v oblasti ochrany prostředí,
systematického sledování obsahu POPs v emisích a prostředí a vývoje a zdokonalování technologií
vedoucích ke snižování emisí těchto látek.
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Ekonomické posouzení nákladů spojených v ČR s realizací opatření vedoucích k omezení vstupů
POPs do prostředí vychází z identifikace největších emisních sektorů pro jednotlivé hlavní skupiny
POPs a dále z identifikace nejlepších dostupných technologických postupů (BATs) pro tyto sektory.
Pro hlavní ochranné techniky je nutné ve spolupráci s jejich výrobci a uživateli provést odhady
měrných investičních a provozních nákladů ochranných technik v přepočtu na jednotku redukce
skupiny persistentních organických polutantů.
Na základě shromážděných dostupných technických a ekonomických údajů budou pomocí
mezinárodně akceptované metodiky pro jednotlivé skupiny POPs konstruovány sektorové a národní
nákladové křivky, které budou sloužit jako výchozí informace pro odhady ekonomických dopadů
z jednotlivých vytýčených cílů v redukci emisí a dopadů na konkurenceschopnost hlavních emitujících
sektorů.
Spolu s ekonomickými dopady budou analyzovány i sociálně ekonomické dopady realizace úkolů
Protokolu o POPs zejména na zaměstnanost v dotčených sektorech.
Jak se chránit před POPs?
Co může dělat stát nebo firmy:
-

Zakázat nebo omezit výrobu a používání POPs nebo výrobků, jež je obsahují:

Příklady:
-

-

-

Účinným opatřením ke zlepšení situace pokud jde o snížení emisí POPs při spalování odpadů, je
zákaz výroby obalů z plastů obsahujících halogeny a omezení chlorovaných komponent při výrobě
lepenek a papíru.
Spalování dřevěných briket či obdobných „ekologických“ výrobků z dřevných komponent musí být
prověřeno z hlediska tvorby POPs zvláště PAH.
Kriteria pro omezení emisí POPs (a těžkých kovů) uplatňovat v akcích typu „Ekologicky šetrný
výrobek, Czech made“ apod. jako jedno z rozhodujících hledisek.
Zavádět nejlepší dostupné technologie pro technologické procesy s cílem snížit tvorbu škodlivých
vedlejších produktů.
Zavádět správnou spalovací praxi v elektrárnách, teplárnách a spalovnách všeho druhu, vybavit
tato zařízení účinnými zařízení na záchyt POPs.
Identifikovat zdroje POPs a jejich podíl na znečišťování ŽP a aktualizovat limity POPs v souladu
s Protokolem o POPs a legislativou EU.
Nespalovat v běžných spalovacích zařízeních nebo na otevřeném ohni materiály, jež mohou být
zdrojem POPs – plasty, nepoužité chemikálie, konzervované dřevo, pneumatiky, vyjeté motorové
oleje – upřednostňovat recyklaci odpadů.
Zvyšovat podíl zemního plynu na výrobě tepelné a elektrické energie, orientovat se lokálně na
obnovitelné zdroje energie.
Při přípravě energetické koncepce brát v úvahu fakt, že jaderná energetika není zdrojem emisí
POPs, těžkých kovů a dalších polutantů.
Vybavit motorová vozidla účinnými katalyzátory, provádět pravidelné kontroly technického stavu
vozidel.
Při výrobě benzinů a mazacích olejů zohlednit vliv jejich složení na tvorbu POPs.
V zalidněných aglomeracích zakázat používání posypových solí obsahujících halogen.
Zakázat vypalování strnišť a mezí, propagovat kompostování organických zbytků ze zahrad před
jejich spalováním, provozovat skládky odpadů tak, aby nedocházelo k samovznícení.
Snížit riziko vzniku požárů realizací preventivních opatření.
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Odpady, pokud nejsou spalovány, skládkovat na vyhovujících a schválených skládkách, popílek a
škváru ze spaloven skladovat tak, aby nedocházelo k rozptylu do ovzduší.
Zabezpečit, aby odpady s vysokou koncentrací POPs byly ukládány tak, aby bylo zabráněno úniku
těchto látek do potravních řetězců (například zajištěním solidifikace popílků ze spaloven
komunálního nebo nebezpečného odpadu a následného uložení do podzemních suchých prostor
nebo do vodotěsně a hermeticky řešených úložišť).
Zajistit účinný a efektivní systém ekonomických nástrojů pro zákaz výroby, používání, vzniku
POPs a také zavádění jejich alternativ (poplatky, pokuty, daňové úlevy).
Podporovat výzkum v oblasti POPs - jejich osudu v prostředí a mechanismů účinků na živé
organismy.
Podporovat vývoj a zdokonalování technologií vedoucích ke snížení emisí.

 Co může dělat občan:
-

-

Dát si pravidelně kontrolovat a seřizovat motor svého auta.
Třídit domácí odpad, odpad vyvážet pouze na povolené skládky a třídit nebezpečné složky
komunálního odpadu.
Přejít, pokud je to možné, na vytápění zemním plynem.
Nevypalovat příkopy a strniště.
Nespalovat v kamnech či kotlích nebo na otevřeném ohni plasty ani jiné odpady, nepoužité
nátěrové hmoty, staré postřikové chemikálie, použité motorové oleje, pneumatiky, dřevo napuštěné
různými ochrannými prostředky.
Dávat přednost kompostování organických zbytků z vlastní zahrady před jejich spalováním.

 Jak se může občan chránit před expozicí POPs:
-

-

-

Omezovat příjem živočišných tuků (tučné maso, mléko a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuků,
domácích vajec od drůbeže s volným výběhem konzumující kontaminovanou půdu, ryby s vysokým
obsahem tuků nebo ryby ulovené ve znečištěných vodách.
Omezit příjem uzených jídel, spálených jídel a potravin opékaných nad otevřeným ohněm (dřevo,
dřevěné uhlí).
Nekouřit a nezdržovat se v zakouřených prostorách.
Pokud mají možnost zvolit si pracoviště, bydliště a místo oddechu a sportování co nejdál od
frekventovaných cest, spaloven, skládek odpadů, omezit větrání ve směru od zdrojů znečištění
(například rušné ulice).
Konzumovanou zeleninu nebo ovoce důkladně umývat.
Nepoužívat chemické látky a postřiky neznámého původu, nemanipulovat bez náležité ochrany
pokožky a dýchacích cest s materiály obsahujícími chemické látky.
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