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Úvod 
 

MZe pověřilo ÚKZÚZ, aby v rámci svých kompetencí prověřil moţnost negativního 

ovlivnění potravinového řetězce v souvislosti s poţárem v areálu firmy REMIVA. 

Firma REMIVA se zabývá recyklací plastů. V pátek 8. 4. 2011, 1 hodinu po půlnoci vypukl 

v areálu firmy REMIVA v Chropyni poţár, který se podařilo zlikvidovat aţ za 4 dny. Podle 

sdělení Ing. Pospíšila (vedoucí odboru ţivotního prostředí MěÚ v Chropyni) tvořily 

v celkovém objemu vyhořelých plastů cca 60 % polyetylen (PE) a polypropylen (PP), 30 % 

polystyren (PS) a 9,9 % polykarbonáty a polyamidy (PA). Zbylou desetinu procenta tvořily 

plasty s obsahem chlóru. 

V průběhu poţáru se z poţářiště valil hustý štiplavý černý kouř jihovýchodním směrem od 

Chropyně. Byli evakuováni obyvatelé z ulic Drahy, Františkov a Hrad. 

Vzhledem k tomu, ţe ústav sleduje bezpečnost potravinového řetězce (a nikoli přímé dopady 

na zdraví lidí a zvířat), byly půdní vzorky odebrány z orničního profilu, který je významný 

z hlediska výţivy rostliny. V podnicích s ţivočišnou výrobou byly odebrány vzorky krmiv 

(siláţ, senáţ), které mohly být kontaminovány spadem/kouřovou vlečkou.  

Dne 20. 4. 2011 bylo odebráno 9 vzorků půd ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků. 

Ve vzorcích byly stanoveny PCB, PAU, pH, rizikové prvky po extrakci lučavkou královskou 

a ve vybraných 2 vzorcích PCDD/F (dioxiny). 

 

Metodika odběru vzorků 

 

Základní vzorkovací schéma (počet a rozmístění vzorků v zájmovém území): 

Bylo odebráno 9 vzorků půd (viz příloha 1-4). 

 7 vzorků ve vzdálenosti 1, 2, 5 a 13 km od zdroje (5 vzorků z hloubky 0-15 cm, 2 

vzorky pouze do 5 cm) 

 1 vzorek ze vzdálenosti cca 3km od zdroje (vojtěška) 

 1 vzorek z území zcela mimo kouřovou vlečku 

Při výběru odběrových lokalit byly zohledněny následující vlivy:  

směr větru v době poţáru, vzdálenost od zdroje, jiţ prováděné odběry, vliv dalších prvků 

v krajině (sídla, komunikace, vysoké stromy, …), moţné vlivy způsobené výstavbou dálnice 

Vzorkovací schéma na odběrové lokalitě (počet a rozmístění individuálních vzorků pro 

směsný vzorek): 

Kaţdý směsný vzorek půdy byl sloţen nejméně z 15 individuálních/dílčích vpichů 

rovnoměrně rozmístěných na ploše odpovídající přibliţně 5 ha. 

Typ vzorku (půdy: ne/porušený): 

Bude odebrán porušený půdní vzorek (standardní). 

Technika vzorkování (typ vzorkovacího zařízení a jeho pouţití): 

Ke vzorkování byla v případě odběrů vzorků z hloubky 0 – 15 cm pouţita holandská sondýrka 

s úzkým hrotem, při odběrech z hloubky 0 – 5 cm byla pouţita nerezová lopatka. Všechny 

dílčí vzorky byly ve vhodné nádobě promíchány/homogenizovány a poté rozděleny na 

konečné/kompozitní vzorky určené pro:  

 laboratoř Brno (PCB, prvková analýza) 

 laboratoř Opava (PAU) 

 laboratoř Frýdek-Místek (dioxiny) 

 archív Brno 



 

Hloubka odběru: 

Odebírala se svrchní vrstva půdy: 0 - 15 cm, 0 – 5 cm 

Hmotnost odběru: 

0,5 - 0,75 kg čerstvé zeminy / 1 kompozitní vzorek 

Čas a perioda vzorkování: 

jednorázové vzorkování  

Balení, uchovávání, dokumentace a přeprava vzorku, předání do laboratoře: 

vzorky určené na stanovení organických polutantů a prvkovou analýzu (AR) 

balení – mikroténový sáček 

nakládání se vzorkem – chlazení na cca 4 °C při transportu a následně uloţení při -18°C 

předání do laboratoře – den následující po dni odběru 

vzorky určené na stanovení dioxinů (laboratoř Frýdek-Místek): 

balení – skleněné láhve se zábrusem 

nakládání se vzorkem – chlazení na cca 4 °C 

předání do laboratoře – den následující po dni odběru 

vzorky určené do archívu: 

balení – mikroténový sáček 

nakládání se vzorkem – chlazení na cca 4 °C při transportu a následně uloţení při -18°C 

předání do laboratoře – podle poţadavků, archivace 1 rok od data vydání zprávy 

Ke všem vzorkům byl vyplněn dokumentační list o odběru vzorku. 

Označování vzorků: 

Vzorky byly přímo v terénu označeny „CHRO“ + čísly 1 – 7 (+ případné písmeno A nebo B). 

Vzorky určené pro archív byly navíc označeny „ARCHIV“. 

Vzorky předávané do Brna se označily podle kódu vygenerovaného v LPIS. 

 

Laboratoře 

Analýzy PCB byly provedeny v NRL Brno, analýzy PAH v NRL Opava a stanovení dioxinů 

bude provedeno externí laboratoří NRL pro analýzy POPs v Dobré u Frýdku. 

 

 

Tabulka 1. Číselné označení, barevné značení na plánku odběru a charakteristika vzorku 

Číslo (a barva) 
vzorku v plánku 

Číslo vzorku 
v brněnské 
laboratoři 

(LPIS) 

Vzdálenost od 
zdroje (km) 

Hloubka odběru 
(cm) 

Stanovení  
(PCB, PAH, AR) 

Stanovení 
kompletní 
(PCB, PAH, 

dioxiny, AR) 

CHRO1 (červený) BRA2-9-1 2 0-15 ANO - 

CHRO2A (žlutý) BRA2-9-2 1 0-5 ANO - 

CHRO2B (žlutý) BRA2-9-3 1 0-15 - ANO 

CHRO3 (červený) BRA2-9-4 3 0-15 ANO - 

CHRO4A (žlutý) BRA2-9-5 5 0-5 ANO - 

CHRO4B (žlutý) BRA2-9-6 5 0-15 - ANO 

CHRO5 (červený) BRA2-9-7 5 0-20 ANO - 

CHRO6 (červený) BRA2-9-8 13 0-20 ANO - 

CHRO7 (červený) BRA2-9-9 3 (nezasaženo) 0-20 ANO - 

 



Stručná charakteristika polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) tvoří skupinu více neţ 100 rozdílných 

chemických látek (s nejméně dvěma benzenovými jádry bez heterogenních atomů nebo 

substituentů) vznikajících nedokonalým spalováním uhlí, olejů, plynů, odpadů nebo jiných 

organických látek za omezeného přístupu kyslíku při teplotách 500 - 900°C. PAU se 

v prostředí nacházejí většinou jako směs několika uhlovodíků. Přírodní zdroje jsou ve 

srovnání s antropogenními zanedbatelné, proto jsou PAU dobrými indikátory antropogenních 

vstupů do vzdálených, relativně čistých oblastí. Mnohé PAU jsou mutagenní, karcinogenní 

nebo teratogenní. 

Pro PAU je typický dálkový transport. Významným transportním médiem je ovzduší. PAU se 

zde nacházejí ve formě par nebo aerosolu, aţ 75% těchto látek je vázáno na respirabilní 

frakci. Z atmosféry jsou vymývány suchou a mokrou depozicí, coţ je také hlavní zdroj 

kontaminace zemědělských plodin. Depozice dosahuje maxim v zimním období, minim 

v letním období, coţ souvisí s rychlejším procesem degradace těchto látek prostřednictvím 

fotochemických reakcí a nárůstem spalovacích procesů v zimě.  

Díky vysoké lipofilitě (schopnosti vázat se na tuky) jsou velmi dobře absorbovány 

z gastrointestinálního traktu savců a distribuovány do různých tkání. PAU nemají tendenci 

k bioakumulaci v tukových tkáních obratlovců, z důvodu rychlých metabolických změn. 

U některých vzniklých derivátů byly prokázány silnější karcinogenní účinky neţ u původních 

uhlovodíků. 

 

Stručná charakteristika polychlorovaných bifenylů (PCB) 

PCB se vyrábějí katalytickou chlorací bifenylu (aromatického uhlovodíku, jehoţ dvě 

benzenová jádra jsou spojena jednoduchou vazbou). Polychlorované bifenyly mají výborné 

chemické a fyzikální vlastnosti - jsou to vysoce stabilní chemické sloučeniny odolávající 

kyselinám i alkáliím, při zvýšené teplotě se nerozkládají, destilují bez rozkladu, při nuceném 

spalování přecházejí beze změn do kouřových plynů, ve vodě jsou prakticky nerozpustné, 

dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech a biodegradaci podléhají jen v omezené 

míře. Tyto vlastnosti je předurčily k širokému průmyslovému uplatnění a zároveň vedou 

k jejich hromadění v biosféře. 

V lidském organismu se kumulují v tukové tkáni a mateřském mléce. Zvýšené koncentrace 

způsobují změny na kůţi, změny spojené s indukcí enzymů, estrogenní aktivitou, dochází 

k imunosupresi (všeobecnému sníţení obranyschopnosti organismu), poruchám reprodukce 

a zvětšení štítné ţlázy. Jsou podezřelé z karcinogenních účinků. 

 

Stručná charakteristika dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) 

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany jsou chemické sloučeniny obsahující ve 

svých molekulách atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a chloru. Některé z nich jsou vysoce toxické 

jiţ při nízkých koncentracích.  

Zdroje emisí těchto látek můţeme rozdělit na antropogenní a přírodní. PCDD/F obecně 

vznikají při nekontrolovaném hoření rozličných materiálů. Mezi přirozené emise můţeme 

tedy zařadit činné sopky a lesní poţáry.  

Jedná se o skupinu velice nebezpečných látek pro ţivotní prostředí, ţivot organismů i zdraví 

člověka. V případě, kdy se PCDD/F dostanou do ţivotního prostředí (jsou velmi snadno 

transportovány na velké vzdálenosti prostřednictvím pohybu vzdušných mas), mohou zde 

existovat jak v plynné fázi, tak naadsorbované na malých částečkách. Dále se mohou ukládat 

do zemin a na vegetaci. Vzhledem k tomu, ţe se v naprosté většině případů jedná o látky ve 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mutagen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinogen


vodě téměř nerozpustné, jsou dioxiny vázané v půdě velice odolné proti vymývání a dalšímu 

transportu. V půdách a sedimentech degradují velice pomalu a mohou zde setrvávat po velmi 

dlouhou dobu. Značné riziko představuje spad dioxinů z ovzduší na vegetaci, především na 

krmné traviny. Zde přítomné dioxiny jsou následně poţity dobytkem, a tak vneseny do 

potravního řetězce. Jedná se potom o kontaminace masa a mléka konzumovaného člověkem. 

Polychlorované PCDD/F jsou obecně látky velmi nebezpečné pro zdraví člověka. Do 

organismu mohou být vdechnuty nebo poţity s kontaminovanými potravinami. Nebezpečí 

těchto látek spočívá v tom, ţe jsou nebezpečné i ve stopových koncentracích. Konkrétní 

ohroţení zdraví člověka se projevuje nevolností, bolestí hlavy, zvracením, poškozením jater 

podráţděním kůţe a očí. Mezi mnohem závaţnější rizika však patří extrémní zvýšení 

pravděpodobnosti onemocnění rakovinou a riziko poškození zdravého vývoje plodu. 

Konkrétně 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin je povaţován za vůbec nejtoxičtější člověkem 

připravenou látku s extrémně nízkou smrtelnou dávkou. Je ale nutné zdůraznit, ţe běţně se 

vyskytující koncentrace dioxinů v ţivotním prostředí jsou tak nízké, ţe nehrozí bezprostřední 

akutní ohroţení lidského zdraví. 

Koncentrace PCDD a PCDF se obvykle uvádí i jako tzv. „toxický ekvivalent“ (TEQ), coţ je 

hodnota koncentrace jednotlivých sledovaných látek přepočtená na ekvivalentní mnoţství 

2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxinu. 

 

Výsledky 

Obsahy jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou uvedeny 

v příloze 5 (Protokol o zkouškách č.: 49/2011/POP). 

 

Tabulka 2. Suma vybraných PAU v jednotlivých vzorcích a hodnocení podle platné vyhlášky 

č. 13/1994 Sb. a navrhovaných preventivních hodnot (mg/kg suš.) 

Označení vzorků v 
protokolu 

Číslo 
odběrového 

místa podle př. 1 

Suma 
16 EPA PAU 

Suma 12 PAU 
(preventivní 

hodnoty) 

Suma 7 PAU 
uvedených ve 

vyhl. č. 13/1994 
Sb. 

CHRO 1 1 1,080 1,038 0,597 

CHRO 2A 2 0,938 0,899 0,558 

CHRO 2B 2 0,604 0,568 0,345 

CHRO 3 3 0,356 0,337 0,201 

CHRO 4A 4 0,334 0,305 0,181 

CHRO 4B 4 0,366 0,333 0,192 

CHRO 5 5 0,302 0,274 0,170 

CHRO 6 6 0,580 0,555 0,351 

CHRO 7 7 0,515 0,484 0,287 

Vyhl. č. 13/1994 - 
limit 

 
  

1,000 

Počet nadlimitních 
vzorků 

 
  

0 

Preventivní hodnota  
 

1,000 
 

Počet překročení 
preventivní hodnoty 

 
 1  

Monitoring*  0,595   
*střední hodnota obsahů sumy 16 EPA PAU od roku 2004 



  

Suma 7 PAU uvedených ve vyhlášce č. 13/1994 Sb. nebyla překročena v ţádném vzorku 

(rozsah hodnot 0,181 – 0,598 mg/kg; hodnota přípustného znečištění 1 mg/kg). Došlo 

k překročení limitních hodnot u tří individuálních PAU (fluorantén, antracén, chrysen). Jedná 

se o uhlovodíky s nízkou toxicitou, jejichţ limity byly stanoveny značně nízké a neodpovídají 

skutečné zátěţi zemědělských půd ČR. (Tato zjištění zcela odpovídají situaci z dlouhodobého 

monitorování zemědělských půd.) 

Suma 12 PAU, významná z hlediska navrhovaných tzv. preventivních hodnot, byla 

překročena v 1 vzorku (1 km od zdroje). Překročení hodnoty o 0,038 mg/kg je z hlediska 

ohroţení potravinového řetězce zcela zanedbatelné. (Preventivní hodnoty představují horní 

mez přírodního a antropogenního pozadí potenciálně rizikových prvků a perzistentních 

organických polutantů. Vymezují obsahy, pod jejichţ úrovní nedochází vlivem těchto látek (či 

prvků) k poškozování funkcí půdy. Překročení těchto hodnot ještě nepředstavuje konkrétní 

riziko, ale v takovém případě by jiţ pozemky neměly být aplikovány ţádné materiály, 

v jejichţ důsledku by se dále zvyšovala koncentrace těchto látek v půdě – např. kalů ČOV, 

sedimentů. Přímé ohroţení lidského zdraví představují obsahy benzo(a)pyrenu vyšší neţ 1,0 

mg/kg suš. a obsah sumy 16 EPA PAU vyšší neţ 30,0 mg/kg suš.) 

Suma 16 EPA PAU odpovídá hodnotám středních obsahů těchto látek v zemědělskýchpůdách 

dlouhodobě sledovaných v rámci monitoringu půd ČR. Z tohoto hlediska je moţné povaţovat 

obsahy zjištěné ve vzorcích CHRO1 a CHRO2A, 2B za mírně zvýšené (proti běţným 

obsahům), ale v nikoli nebezpečné pro potravní řetězec. 

Ve vzorku odebraném ze vzdálenosti 2 km byly zjištěny vyšší obsahy PAU ve vzorku se 

svrchní vrstvy půdy (0 – 5 cm). Vzorky odebrané ze vzdálenosti 5 km od zdroje ţádný rozdíl 

mezi obsahem ve svrchní vrstvě (vzorek A: 0 – 5 cm) a ornici (vzorek B: 0 – 15 cm) 

nevykazovaly. 

 

Výsledky stanovení 7 indikátorových kongenerů (28, 52, 101, 118, 138, 153) 

polychlorovaných bifenylů (PCB) jsou uvedeny v příloze 6 (Protokol o zkouškách č.: 

116/2011/PBR). Obsah PCB je vyhodnocován jako suma těchto 7 kongenerů (tabulka 3). 

Většina naměřených hodnot leţí pod mezí stanovitelnosti (LOQ = 0,5 g/kg suš.). Rozsah 

sumy 7 kongenerů PCB činí 1,75 – 10,9 ppb (hodnota přípustného znečištění PCB podle 

vyhlášky č. 13/1994 Sb.: 0,01 mg/kg suš., neboli 10 g/kg suš.). Zjištěné hodnoty 

korespondují s výsledky dlouhodobého šetření, s výjimkou hodnoty 10,9 g/kg suš. ve vzorku 

z odběrového místa č. 5 (SV od Skaštic). Tuto hodnotu povaţujeme za mírně zvýšenou proti 

dlouhodobému průměru, nicméně navrhovaná preventivní hodnota pro sumu 7 kongenerů 

PCB je 20 g/kg suš. Z toho vyplývá, ţe zde není ţádné riziko ohroţení zdraví lidí ani funkcí 

půdy. 

 

Analýzy PCB v půdních vzorcích se provádí metodou GC-MS/MS na přístroji Varian 1200. 

Tato metoda umoţňuje zároveň analýzu dalších chlorovaných látek, např. organochlorových 

pesticidů (HCH, HCB, DDT), a proto byly tyto látky v odebraných půdních vzorcích 

stanoveny také. 

Hexachlorcyklohexan (HCH) je syntetická látka, která se vyskytuje ve 4 izomerních 

modifikacích (). Nejznámější je -izomer (technický název Lindan) pouţívaný 

jako insekticid. Obsahy těchto látek v zemědělských půdách jsou dlouhodobě zanedbatelné. 

Tomu odpovídají i obsahy v odebraných vzorcích. 

Hexachlorbenzen (HCB) je syntetický fungicid pouţívaný na ochranu semen. Tento způsob 

pouţívaný byl ve státech Evropského společenství zakázán v roce 1988, ale HCB se dál hojně 

vyuţívá v průmyslu. Důleţitým zdrojem úniků HCB do prostředí jsou procesy spalování. 

Dlouhodobý střední obsah HCB v zemědělských půdách se pohybuje kolem 3 g/kg suš. 



(maximální obsahy aţ 20 g/kg suš.). Tomu odpovídají i výsledky provedených stanovení 

(příloha 6, tabulka 3), kromě vzorků z odběrových míst č. 2 (2 km od zdroje) a č. 3 (3 km od 

zdroje – vojtěškové pole). Hodnoty ze zmíněných odběrových míst povaţujeme za mírně 

zvýšené proti dlouhodobému průměru, ale vzhledem k tomu, ţe navrhovaná preventivní 

hodnota pro HCB je 20 g/kg suš., nepředstavují riziko ohroţení zdraví lidí ani funkcí půdy. 

Pod pojmem DDT (příloha 6, tabulka 3) není chápáno pouze p,p´-DDT (vlastní účinná látka), 

ale celá skupina látek blízkých (p,p´- DDT, o,p´-DDT, při výrobě vznikali p,p´- DDD a o,p´- 

DDD a metabolity p,p´- DDE a o,p´- DDE). V tabulce 3 je sloupci DDT uvedena suma p,p´-  

a  o,p´-izomerů DDT (stejně tak DDE, DDD), ve sloupci DDTtotal je uvedena suma všech šesti 

izomerů. Obsahy DDT v odebraných vzorcích odpovídají dlouhodobému průměru (jsou spíše 

niţší), pouze vzorek z odběrového místa č. 1 (1 km od zdroje) vykazuje obsah zvýšený. Pro 

DDT činí navrhovaná preventivní hodnota 30 g/kg suš. V tomto případě uţ by mohlo dojít 

k narušení funkce půdy (např. biologické). Obsahy DDE v odebraných vzorcích odpovídají 

dlouhodobému průměru (jsou spíše niţší), pouze vzorek z odběrového místa č. 1 (1 km od 

zdroje) vykazuje obsah zvýšený a to také proti navrhované preventivní hodnotě (25 g/kg 

suš.). I v případě DDE musí být vzata v potaz moţnost narušení funkcí půdy a neaplikovat na 

tento pozemek ţádné materiály, které by mohly dále zvyšovat mnoţství těchto látek v půdě. 

Obsahy DDD jsou zanedbatelné a odpovídají dlouhodobému monitoringu půd. Zdravotní 

riziko představuje suma látek skupiny DDT od obsahů 10 000 g/kg suš. (10,0 mg/kg suš.). 

 

Tabulka 3. Obsah PCB a organochlorových pesticidů v odebraných vzorcích půd, hodnocení 

podle platné vyhlášky č. 13/1994 Sb. a navrhovaných preventivních hodnot a střední hodnota 

obsahu sledovaných látek v dlouhodobém monitoringu (g/kg suš., ppb) 

Označení vzorků 
v protokolu 

Číslo odběr. 
místa podle 

př. 1 
PCB HCH HCB DDD DDE DDT DDTtotal 

BRA2-9-1 1 2,13 1,00 2,98 0,89 46,9 31,5 79,2 

BRA2-9-2 2 1,75 1,00 6,76 0,50 5,24 4,43 10,2 

BRA2-9-3 2 1,75 1,00 11,5 0,50 3,57 3,28 7,35 

BRA2-9-4 3 1,75 1,00 9,55 0,50 7,59 11,6 19,7 

BRA2-9-5 4 1,75 1,00 2,23 0,50 4,19 6,57 11,3 

BRA2-9-6 4 1,75 1,00 2,36 0,50 4,23 6,66 11,4 

BRA2-9-7 5 10,9 1,00 3,93 0,50 3,77 6,41 10,7 

BRA2-9-8 6 1,75 1,00 3,11 0,50 3,35 2,98 6,83 

BRA2-9-9 7 1,75 1,00 1,93 0,50 2,49 3,81 6,80 

Vyhl. č. 13/1994  10 10,0 10 10 10 10 100 

Počet nadlim. 
vzorků 

 1 0 1 0 1 2 0 

Preventivní hod.  20 10 20 20 25 30 - 

Počet překročení 
preventivní hod. 

 0 0 0 0 1 1 - 

Monitoring   1,00 3,15 0,50 10,25 12,24 22,2 

 

Výsledky stanovení dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) jsou uvedeny v příloze 7 

(Protokol č. 16511/2011 + příloha, Protokol č. 16512/2011 + příloha).  Analýzy byly 

provedeny ve vzorcích z odběrových míst č. 2 (2 km od zdroje) a č. 4 (5 km od zdroje). Ve 

vzorku z odběrového místa č. 2 byla naměřena hodnota 1,6 ng I-TEQ/kg suš., ve vzorku 

z odběrového místa č. 4 hodnota 1,2 ng I-TEQ/kg suš. Současná legislativa tento parametr 



neobsahuje. Navrhovaná preventivní hodnota obsahu PCDD/F je 1 ng I-TEQ/kg suš. Hodnotu 

1,6 ng I-TEQ/kg suš. lze povaţovat za mírně zvýšenou, hodnota 1,2 ng I-TEQ/kg suš. 

odpovídá oblastem málo znečištěným. Předpokládá se, ţe k přímému ohroţení zdraví dochází 

aţ při koncentraci vyšší neţ 100,0 ng I-TEQ/kg suš. Pro názornost uvádíme tabulku 

s limitními obsahy PCDD/F. 

 

Tabulka 4. Limitní obsahy pro PCDD/F vyjádřené jako TEQ (ng/kg suš.) v půdách 

doporučované v Evropských zemích ve srovnání s Českou republikou. 

Česká republika* 

Přirozené pozadí < 1 

Indikativní koncentrace 1 – 100 

Aktivizační koncentrace pro obytné prostředí 100 – 500 

SRN 

Akční hladina – dětská hřiště 10 

Akční hladina – obytná zóna, parky, rekreace 1 000 

Akční hladina – průmyslové oblasti 10 000 

Holandsko 

Nejvyšší přípustná koncentrace v půdě pro zem. Účely 10 

Pozadí v povrchových půdách 1 – 20 

Pro obydlené a zemědělské plochy 1 000 
* dle kritérií znečištění zemin, Metodický pokyn MŢP (věstník MŢP 3/1996) 

 

Obsahy rizikových prvků stanovených v extraktu lučavky královské vyhovují ve všech 

parametrech poţadavků vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

 

Závěr 

Po poţáru firmy REMIVA v Chropyni bylo odebráno 9 vzorků půd ze 7 odběrových míst. Ve 

vzorcích byly stanoveny PCDD/F, PAU, PCB a organochlorové pesticidy. Vesměs se jedná 

o látky dlouhodobě setrvávající v půdě, naměřené koncentrace však odpovídají hodnotám 

zjištěným během dlouhodobého monitorování zemědělských půd. Naměřené hodnoty se 

nevymykají obvyklým hodnotám v rámci ČR. Tyto odběry tedy s vysokou mírou 

pravděpodobnosti prokázaly, že nedošlo k ohrožení potravního řetězce prostřednictvím 

kontaminace půdy. 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Celkový pohled na rozloţení odběrových míst 

Příloha 2 Detail odběrových míst 1 – 5 

Příloha 3 Detail odběrového místa 6 

Příloha 4 Detail odběrového místa 7 

Příloha 5 Protokol o zkouškách č.: 49/2011/POP 

Příloha 6 Protokol o zkouškách č.: 116/2011/PBR 

Příloha 7 Protokol č. 16511/2011 

Příloha 8 Protokol č. 16512/2011 

Příloha 9 Protokol o zkouškách č.: 115/2011/PBR 

 



Použitá literatura 

Sáňka, M.; Vácha, R. (2006): Hodnocení limitů rizikových látek pro půdy v normativních 

předpisech ČR a vybraných evropských zemích, 1.st ed.; Brno, 51s.   

Metodické pokyny MŢP ČR k zajištění procesu nápravy starých ekologických zátěţí 1996 – 

Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. 

Vyhláška MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu 

Poláková, Š.; Kubík, L.; Malý, S. (2011): Monitoring zemědělských půd v České republice, 

1992 - 2007, 1.st ed.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: Brno, 117s. 

 

Poláková, Š.; Kubík, L.; Malý, S.; Hutařová, K.; Houček, J.; Šubrtová, V. (2011): Kontrola 

a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích, Zpráva za rok 2010; Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský: Brno, 55s + př.  

 



Příloha 1. Celkový pohled na rozloţení odběrových míst 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 



Příloha 2. Detail odběrových míst 1 – 5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



Příloha 3. Detail odběrového místa 6 

 

 

6 



Příloha 4. Detail odběrového místa 7 

 

 
 

 

 

7 


