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Abstract: Inventory of Sites Contaminated by POPs (Persistent Organic Pollutants): 

Stage I and II and practical experience of the project. RMT VZ, a. s. (joint-stock 

company, Prague, Czech Republic), based on Contracts for Work dated 2008 and 2009, 

concluded by and between RMT VZ, a.s. and the Ministry of the Environment of the 

Czech Republic (MoE), has been executing low-cost public contract (< 2,000,000 CZK 

excl. VAT, i. e. < 77,000 EUR excl. VAT) „Inventory of Persistent Organic Pollutants 

(POPs) Contaminated Sites“. POPs substances include polychlorinated biphenyls 

(PCB), organochlorinated pesticides (OCP), polychlorinated dibenzo-p-dioxins and 

dibenzofurans (PCDD/PCDF), polyaromatic hydrocarbons (PAHs), flame retardants, 

etc. The aim of this public contract is to compile a comprehensive information material 

including, where possible, all so far known sites with the occurrence or potential 

occurrence of POPs contamination by substances listed in the Stockholm Convention on 

POPs, or in the Regulation (EC) No. 850/2004 of the European Parliament and of the 

Council on POPs, on the territory of the Czech Republic. Partial aim of this public 

contract is to identify the current status of these sites, including surveys conducted and 

remedial measures taken so far. The resulting material will contain basic public data on 

all sites (coordinates, localization, geology, property relations, the existing and 

potentially planned use, etc.). Each site will be entered into the Contaminated Sites 

Database System (SEKM), and all sites will be classified in priority categories using 

Contaminated Site Priorities (PKM) software, in line with the MoE Guidance 

Documents from 2008: “Binding Format of Entering into the Contaminated Sites 

Database System” and “Classification of Priorities – Categorization of Contaminated 

and Potentially Contaminated Sites”. This will be done comprehensively, i. e. for all 

types of contamination, not only POPs. Outcomes of this activity will be used by the 

MoE within the framework of National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), whose 

Phase II will include the mapping of the remaining, so far potentially unidentified POPs 

contaminated sites. 
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ÚVOD 

 

Veřejnou zakázku malého rozsahu „Inventarizace starých ekologických 

zátěţí, resp. kontaminovaných míst, s výskytem perzistentních organických 

znečišťujících látek (POPs)“ provádí společnost RMT VZ, a. s. na základě 

smlouvy o dílo uzavřené s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR (MŢP ČR), 

odbor ekologických škod (OEŠ). První etapa inventarizace probíhala v letech 

2008/2009; nyní proběhla etapa druhá (2009/2010). Subdodavatelsky se na 

první etapě inventarizace podílela společnost ALFA SYSTEM s.r.o., ve druhé 

etapě je subdodavatelem společnost VODNÍ ZDROJE, a. s. Ze strany MŢP ČR 

OEŠ akci zastřešují RNDr. Jan Gruntorád, CSc. a Ing. Jaromír Manhart. 

Supervizi akce pro MŢP ČR provádí AQD-envitest, s. r. o. (Ing. Jiří Tylčer, 

CSc., Mgr. Zdenka Szurmanová) a ProGeo Consulting s. r. o. (Ing. Roman 

Pavlík). Odbornými oponenty akce jsou prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. 

(RECETOX, výzkumné centrum pro chemii ţivotního prostředí a 

ekotoxikologii, samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně) a Ing. Josef Tomášek, CSc. (Středisko odpadů Mníšek s. r. o. 

/ve zkratce SOM s. r. o./). 

 

 

METODIKA 

 

POPs neboli persistentní organické polutanty jsou chemické látky, které 

dlouhodobě přetrvávají v ţivotním prostředí např. v sedimentech nebo půdách. 

Jsou velmi špatně rozpustné ve vodě a naopak dobře rozpustné v tucích, proto 

se silně kumulují i v ţivých organismech, především v jejich tukových tkáních. 

U lidí jsou nejvíce znatelné v mateřském mléce. V České republice se jejich 

vyšší obsah objevuje v mateřském mléce u generace mladých ţen kolem 25 let. 

Mezi látky typu POPs typicky patří polychlorované bifenyly (PCB), chlorované 

pesticidy (OCP), polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany 

(PCDD/PCDF), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/PAHs), některé 

retardátory hoření a pod. 

Cílem veřejné zakázky bylo vytvoření souborného informačního 

materiálu zahrnujícího pokud moţno všechny dosud známé lokality s výskytem 

nebo potenciálním výskytem kontaminace POPs látkami vyjmenovanými ve 

Stockholmské úmluvě, resp. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 850/2004, o perzistentních organických znečišťujících látkách, na území 

České republiky. Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech je globální environmentální smlouvou, jejímţ cílem je ochrana 

lidského zdraví a ţivotního prostředí před škodlivými vlivy persistentních 

organických polutantů (POPs). Úmluva byla sjednána v květnu 2001, Česká 

republika ji ratifikovala v roce 2004. V původním znění, platném od roku 2004, 

Úmluva upravuje výrobu (zamýšlenou i nezamýšlenou), pouţití, dovoz a vývoz 

dvanácti vybraných POPs uvedených v jejích přílohách: aldrin, chlordan, 

dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), mirex, toxaphen, 
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polychlorované bifenyly (PCB), dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a 

polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF). 

Na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ţenevě 

uskutečněné ve dnech 4. – 8. května 2009 došlo k rozšíření původního seznamu 

12 látek o dalších 9, coţ prosazovala delegace českého předsednictví Rady EU. 

Látky dodané na seznam škodlivých chemikálií jsou: alfa- a beta-

hexachlorcyklohexan (vedlejší produkty při výrobě insekticidu lindanu); 

hexabromdifenyleter a heptabromdifenyleter, tetrabromdifenyleter a 

pentabromdifenyleter uţívané jako zpomalovače hoření; chlordekon uţívaný 

jako zemědělský pesticid; hexabrombifenyl (HBB, zpomalovač hoření, nyní uţ 

se neuţívá a neměl by být obsaţen v nových nebo existujících výrobcích); 

lindan (gama-hexachlorcyklohexan, insekticid); pentachlorbenzen (PeCB, 

fungicid, hasicí prostředek) a kyselina perfluorooktansulfonová (PFOS) a její 

soli, perfluorooktansulfonyl fluorid (PFOSF). Z toho hexachlorcyklohexany 

včetně lindanu, chlordekon a hexabrombifenyl však byly jiţ dříve uvedeny v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, o POPs. Změny 

přijaté na 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy 

vstoupí v platnost jeden rok od data, kdy depozitář oznámí změny smluvním 

stranám, tedy pravděpodobně na podzim roku 2010. Země, které k dohodě 

přistoupily, mají rok na to, aby sdělily, zda toxické látky zakáţou nebo omezí, 

anebo jestli budou potřebovat výjimku, případně prodlouţení lhůty. 

Rozvojovým zemím umoţní dodatky k seznamu přijmout mezinárodní pomoc 

při shromaţďování a ničení látek, které by se jinak mohly dostat do půdy nebo 

do vody. 

Předmětem I. etapy inventarizace (2008/2009) byly tyto polutanty, které 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 

2004, o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 

79/117/EHS, a nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, 

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 850/2004, o perzistentních organických znečišťujících látkách (přímo 

proveditelné předpisy zahrnuté v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném 

znění), jsou látky, které zařazují odpady jako odpady s POPs (Holoubek et al. 

2003, 2005): 

- Aldrin, číslo CAS: 309-00-2, číslo ES: 206-215-8; insekticid pouţívaný pro 

likvidaci škůdců obilí, brambor nebo bavlny a pro likvidaci termitů, v 

bývalém Československu ani v ČR nebyl vyráběn, pouţívání zakázáno v 

roce 1980. 

- Chlordan 57-74-9; 200-349-0; širokospektrální kontaktní insekticid pro 

ošetřování zemědělských plodin, jako jsou zelenina, obilí, kukuřice, řepka, 

rajčata, cukrová třtina, cukrová řepa, ovoce, ořechy, citrusy, bavlna a juta. 

Pouţíval se také v zahradnictví a proti termitům. V bývalém Československu 

ani v ČR nebyl vyráběn a pouţíván, nikdy nebyl ani registrován. 

- Dieldrin 60-57-1; 200-484-5; totéţ, co aldrin. 

- Endrin 72-20-8; 200-775-7; insekticid pouţívaný zejména na ošetřování 
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bavlny a obilovin, v bývalém Československu ani v ČR nebyl vyráběn a 

pouţíván, zakázán v roce 1984. 

- Heptachlor 76-44-8; 200-962-3; kontaktní insekticid pouţívaný zejména na 

hubení půdního hmyzu, kobylek, termitů a přenašečů malárie, v bývalém 

Československu ani v ČR nebyl vyráběn a pouţíván, zakázán v roce 1989. 

- Hexachlorbenzen HCB 118-74-1; 200-273-9; fungicid pouţívaný 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. 

- Mirex 2385-85-5; 219-196-6; ţaludeční insekticid pouţívaný pro hubení 

mravenců, termitů. Také se pouţíval jako průmyslová přísada zvyšující 

odolnost plastů, gumy a elektrických zařízení proti hoření. V bývalém 

Československu ani v ČR nebyl vyráběn a pouţíván. 

- Toxafen 8001-35-2; 232-283-3; směs více neţ 670 látek pouţívaná jako 

insekticid zejména pro ošetřování bavlny a dalších obilovin. V bývalém 

Československu ani nyní v ČR nebyl a není vyráběn a pouţíván, pouţívání 

jako pesticidu zakázáno v roce 1977. 

- Polychlorované bifenyly (PCB) 1336-36-3 a jiné; 215-648-1; průmyslová 

chemikálie – technická směs 210 kongenerů široce vyuţívaná v průmyslu 

pro své výjimečné vlastnosti jako náplň elektrických 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 pouţívají pouze v 

uzavřených systémech, značná mnoţství jsou uloţena a čekají na likvidaci 

přijatelným způsobem. Nezanedbatelná část produkce byla pravděpodobně v 

minulých letech likvidována nelegálně. 

- DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) 50-29-3; 200-024-3; 

insekticid pouţívaný na ošetřování zemědělských plodin a na likvidaci 

přenašečů infekčních chorob. V ČR není vyráběn a pouţíván, v bývalém 

Československu bylo pouţívání 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. 

- Chlordekon 143-50-0; 205-601-3; v bývalém Československu ani v ČR 

nebyl vyráběn a pouţíván, nikdy nebyl registrován jako pesticid. 

- Polychlorované dibenzo-pdioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF). PCDD se 

nikdy nevyráběly pro komerční účely, jejich praktické vyuţití není známo. 

Skupina je tvořena 75 kongenery. Vznikají jako vedlejší produkty při 

produkci jiných látek, jako jsou pesticidy, polyvinylchlorid, chlorovaná 

rozpouštědla. PCDF jsou hlavní příměs při výrobě PCBs. Jsou i vedlejším 

produktem, jenţ často doprovází dioxiny. Je to skupina 135 kongenerů 

podobných účinků, jako mají dioxiny, avšak slabších.  PCDD/PCDF mohou 

vznikat při spalování komunálního, nemocničního a nebezpečného odpadu, 

je moţné je detekovat v emisích z automobilové dopravy, spalování uhlí, 

rašeliny, dřeva. Vznikají při spalování organických látek za přítomnosti 
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chloru. Vznikají také v metalurgii, při výrobě cementu, bělení buničiny 

chlórem, poţárech. Mohou vznikat biochemickými procesy v kalech z 

čistíren odpadních vod, kompostech, lesních půdách. 

- Hexachlorcyklohexan HCH, včetně lindanu 608-73-1, 58-89-9; 210-168-9, 

200-401-2; resp. suma alfa-, beta- a gama-HCH. Lindan (gama-HCH) byl 

pouţíván jako insekticid v zemědělství a jako prostředek pro hubení 

zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování lesních porostů. Alfa- a beta-

HCH jsou vedlejší produkty výroby lindanu. 

- Hexabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2; pouţíval se jako zhášeč hoření, 

podle dostupných informací se v ČR nevyráběl, ani nepouţíval. 

Předmětem II. etapy inventarizace (2009/2010) jsou následující POPs, 

které dosud nebyly předmětem inventarizace v I. etapě, t. j.: 

- Hexabromdifenyleter a heptabromdifenyleter, tetrabromdifenyleter a 

pentabromdifenyleter – tyto takzvané retardéry (zpomalovače) hoření jsou 

skupinou organických sloučenin brómu, které zpomalují nebo zastavují 

spalování organických látek a většinou jsou vyráběny jako směsi. 

- Pentachlorbenzen (PeCB) – byl a někde stále je pouţíván spolu s PCB jako 

fungicid, retardér hoření a k řadě dalších účelů. Vzniká také jako neţádoucí 

produkt při spalování a v některých průmyslových procesech. 

- Kyselina perfluorooktansulfonová (PFOS) a její soli, perfluorooktansulfonyl 

fluorid (PFOSF) – pouţívaly se například k impregnaci papíru a textilií, 

obsahují je elektronické části výrobků, hasicí pěny, nebo hydraulické 

emulze. 

- Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/PAHs) – zjištění všech lokalit 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných PAU, jako jsou např. 

bývalé plynárny (výroba svítiplynu), koksárny, výroba generátorového 

plynu, závody na zpracování dehtu, výroba dehtových lepenek, dřevařské 

závody (impregnace ţelezničních praţců a telegrafních sloupů kreosotovými 

oleji) a pod. 

Dále byly předmětem II. etapy i některé látky, kterým jiţ byla v I. etapě 

inventarizace 2008 – 2009 pozornost věnována, nicméně jejich problematika 

vyţaduje další pozornost: 

- Přípravky na ochranu rostlin (viz výše vyjmenované organochlorové 

pesticidy) – zjištění detailních informací o skladech přípravků na ochranu 

rostlin (v návaznosti na I. etapu inventarizace 2008 – 2009). 

- PCB – zjištění detailních informací o obalovnách ţivičných směsí a dalších 

lokalitách např. s moţným obsahem PCB (v návaznosti na I. etapu 

inventarizace 2008 – 2009). 

Dílčím cílem veřejné zakázky bylo zjištění aktuálního stavu těchto 

lokalit, a to včetně dosud realizovaných průzkumných prací a nápravných 

opatření. Výsledný materiál bude obsahovat základní veřejná data o všech 

lokalitách (souřadnice, lokalizace, geologie, majetkové poměry, stávající a 

případně i plánované vyuţití atd.). O kaţdé lokalitě je prováděn záznam do 
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databáze Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) a u všech lokalit je 

vyhodnocena kategorie priority s vyuţitím programu PKM (Priority 

kontaminovaných míst) podle metodických pokynů MŢP ČR, a to komplexně, 

t. j. nejenom z hlediska samotné kontaminace POPs. Výsledky této činnosti 

budou Ministerstvem ţivotního prostředí mj. vyuţity v rámci Národní 

inventarizace starých ekologických zátěţí, resp. kontaminovaných míst, v jejíţ 

II. etapě budou také domapovány zbývající, dosud nezjištěné lokality 

kontaminované látkami typu POPs. Předmětem veřejné zakázky nebyly ţádné 

vzorkovací práce ani provádění laboratorních analýz. Veřejná zakázka se 

nezabývala zařízeními s PCB (typicky postupně likvidované olejové náplně 

transformátorů), zařízeními pro odstraňování odpadů a dalšími zařízeními (např. 

sklady nebezpečných látek), která jsou v provozu v rámci platného povolení 

příslušného orgánu státní správy. Typické příklady lokalit, které jsou 

předmětem projektu inventarizace: 

- Průmyslové závody se starou ekologickou zátěţí – výroba pesticidů, výroba 

barev, výroba a pouţívání transformátorů, výroba energetických plynů 

(svítiplyn, generátorový plyn) a koksu, zpracování a pouţívání dehtu a pod. 

- Nevhodně zabezpečené původní průmyslové nebo komunální skládky 

- Původní obalovny ţivičných směsí 

- Původní sklady přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) v zemědělství – 

hlavně nelegální, dostatečně nezabezpečené sklady. Zde je problémem jejich 

přesná identifikace, některé počty jsou proto zatím pouze odhadovány dle 

dřívější okresní struktury nakládání s těmito přípravky v období 

socialistického zemědělství. Většina zakázaných přípravků je v současné 

době jiţ zlikvidována, můţe však přetrvávat prokázaná nebo potenciální 

kontaminace stavebních konstrukcí a okolního horninového prostředí 

(zeminy a podzemní voda). 

Plnění databáze SEKM a vyhodnocení priorit kontaminovaných míst v 

programu PKM je prováděno podle metodických pokynů MŢP ČR 2008/2009. 

Databáze SEKM slouţí k vlastnímu uchovávání údajů, pro aktuální 

vyhodnocení priorit jsou data z SEKM exportována. Obecný postup vyplňování 

pouţitý v roce 2009: 

1) Od hlavního správce databáze (pro MŢP, t. č. společnost ProGeo Consulting 

s. r. o.) je vyţádán stávající SEKM záznam. Pokud záznam neexistuje, je 

proveden záznam nový. ID lokality je přiděleno automaticky nebo centrálně 

jako ID číslo katastrálního území + pořadové číslo kontaminovaného místa, 

které se v tomto katastru nachází. 

2) Aktualizace nebo vytváření SEKM záznamu je prováděno ve všech 

dotčených tabulkách – záloţkách editačního freeware software. Zejména se 

jedná o hlavní tabulku (Lokality/Zátěţ), dále záloţky Území (přírodní 

poměry, nadmořská výška), Rizika, Vzorkované objekty (vrty, sondy, včetně 

nadmořské výšky), Tabulky laboratorních analýz (zemina, voda, vzduch), 

Parcely, Stavby, Skládky, Audity, Sanace, Archiv zpráv, Adresy, a pod. V 

GIS části databáze jsou uchovávány souřadnice X, Y (S-JTSK) středu 
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lokality, vrtů, polygonu kontaminovaného území, jednotlivých 

kontaminovaných ploch a pod. Pokud existuje, je přidána i 

fotodokumentace. 

3) Export aktualizovaných SEKM záznamů a odeslání aktualizovaných nebo 

nově vytvořených SEKM záznamů ke kontrole hlavnímu správci databáze. 

4) Převod vyexportovaných údajů pro zpracování do software „Priority 

kontaminovaných míst“ pomocí převodníku vyhotoveného společností 

ProGeo Consulting s. r. o. 

5) Doplnění záznamu, vyhodnocení priorit a vygenerování tzv. souhrnného 

formuláře lokality. 

Kroky 4) a 5) odpadly v roce 2010, kdy díky nové verzi databáze SEKM 

(tzv. SEKM II) došlo ke spojení obou databází (SEKM a PKM), a hodnocení 

priorit je nadále prováděno přímo v prostředí SEKM II. Databáze SEKM II také 

nyní pracuje on-line s centrální databází, t. j. odpadá původní dávkový ruční 

přenos dat – krok 3). Pro vyhodnocení priorit jsou důleţité zejména tyto údaje: 

- střety zájmů (ochranná pásma vodních zdrojů, ochrana přírody a krajiny, a 

pod.) – ve vzdálenosti do 50 m a do 2 km (lokalita a její blízké okolí), 

- současné a plánované budoucí vyuţití – vlastní lokality (do 50 m) a jejího 

těsného sousedství (do 1 km, dříve 2 km), 

- celková kontaminovaná plocha, 

- úroveň kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod, 

- kategorie denního počtu ohroţených osob, 

- moţnost migrace podzemní vodou. 

Po zadání a kontrole všech vstupních údajů je přistoupeno k vlastnímu 

vyhodnocení priorit. Kaţdé kontaminované lokalitě je přiřazen příslušný 

situační výrok, t. j. de facto první dvě místa tříčlenného kódu priority = základní 

kód (např. A2). Software PKM nebo SEKM II poté na základě zadaných dat 

automaticky dopočte třetí pozici kódu priority = řád priority. Výsledný kód 

(např. A2.1) je zobrazen ve vygenerovaném finálním souhrnném formuláři 

lokality. Na závěr práce s programem PKM byla vyhodnocená zpracovaná data 

odeslána hlavnímu správci k překontrolování a zařazení do národní databáze, 

databáze SEKM II je jiţ propojena s centrální databází on-line. 

Z hlediska priorit kontaminovaných míst existují tři základní skupiny 

kategorií – A, P a N. Lokality kategorie A1, nebo A2 či A3 jsou ty, u nichţ 

kontaminace znamená aktuálně existující a potvrzený problém. U lokalit P1 aţ 

P4 znamená kontaminace problém potenciální, nemáme dostatek informací pro 

definitivní závěry. Skutečnou závaţnost kontaminace musí u této kategorie 

ověřit průzkum a analýza rizik. Lokality kategorie N0, N1, N2 nevyţadují 

ţádný zásah. Úplná mnoţina moţných koncepčních variant dalšího postupu je 

reprezentována těmito výroky, přičemţ kaţdé lokalitě lze přiřadit pouze jediný 

z nich: 

- Nápravné opatření nutné, resp. aktuálně nutné (lokality typu A2, A3) 

- Nápravné opatření ţádoucí (lokality typu A1) 

- Nelze vyslovit definitivní závěr – je nezbytný (další) průzkum (lokality typu 
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P4 nebo P3) 

- Nutný je monitoring dalšího vývoje kontaminace v čase (lokality typu P2) 

- Nutná je institucionální kontrola funkčního vyuţívání lokality resp. okolí 

(lokality typu P1) 

- Lokalita nevyţaduje ţádný zásah (lokality typu N2, N1, N0) 

Pokud není zpracována analýza rizika AR (týká se většiny nových POPs 

lokalit), připadají v úvahu pouze tři dále uvedené moţnosti: 

1) Ţádné informace o kontaminaci, na lokalitu je nutno nahlíţet jako na 

podezřelou: podezřelé neprozkoumané lokality kategorie P4, u kterých 

existuje podezření na moţnou kontaminaci na základě informací o 

způsobech jejího historického vyuţívání. 

2) Kontaminace je potvrzena jen orientačně: kategorie P3 zahrnující 

kontaminované, nedostatečně prozkoumané lokality. 

3) Lokality kategorie N1: Průzkum kontaminace nebyl proveden, ale způsob 

vyuţívání v minulosti odůvodňuje předpokládat, ţe kontaminované nejsou. 

Tyto lokality nejsou do inventarizace zahrnuty. 

Pokud je zpracována AR (a popř. jiţ byla provedena nápravná opatření), 

připadají v úvahu všechny ostatní moţnosti. Priorita kontaminovaného místa se 

obecně mění zpracováním AR nebo její aktualizace, provedením sanace, 

postsanačního monitoringu, a pod. 

 

 

Inventarizace POPs I a POPs II

(celkem 1010 lokalit)

Vytvořen nový SEKM 

a PKM záznam POPs 

I (2008/2009), zdroj: 

MŽP - priority 2002 a 

2008, VÚV - PCB, 

RECETOX - NIP 

2003, MZe 2008 - 

sklady POR

222

Vytvořen nový SEKM 

II záznam POPs II 

(2009/2010): 

obalovny - PCB, 

plynárny - PAU, 

koksárny - PAU, 

generátory - PAU, 

sklady - POR

149

Upraven / 

aktualizován 

existující SEKM I a 

SEKM II záznam (v 

případě SEKM I 

vytvořen nový PKM)

588

Upraven existující 

SEKM II záznam 

POPs II - po akci 

"Inventarizace 

Ostrava"

51

 

Obr. 1:  Rozdělení inventarizovaných lokalit 

 

 

 

 



110 

Tab. 1:  Rozdělení dle typu kontaminované lokality 

 
Typ lokality dle SEKM II Počet lokalit 

výrobní/opravárenský/zemědělský areál 334 

skládka TKO 161 

skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) 152 

jiné 109 

skladování / manipulace s ropnými látkami 72 

průmyslová skládka 61 

skladování ţivočišných odpadů v zemědělství 33 

vojenské výcvikové prostory/střelnice 29 

ukončený hlubinný důl 16 

odkaliště 11 

obchodní / logistický areál 10 

havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných) 9 

halda 5 

kontaminace dnových sedimentů 3 

ukončený povrchový důl 2 

havárie ropných látek 2 

výsypka 1 

Celkem 1010 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Celkem bylo v ČR v letech 2008 aţ 2010 v rámci předmětného projektu v 

databázi SEKM+PKM nebo SEKM II inventarizováno 1010 kontaminovaných, 

nebo potenciálně kontaminovaných POPs lokalit, kdy kontaminace vznikla před 

rokem 1989. Kontaminace retardátory hoření (látky vyjmenované v rozšíření 

Stockholmské úmluvy) nebyla na ţádné lokalitě indikována, vţdy se jednalo jen 

o běţící zařízení pro úpravu a odstraňování odpadů. 

 

 

DISKUSE A ZÁVĚR 

 

Provedená inventarizace byla prozatím největším projektem tohoto druhu 

v ČR. Priority KM nebyly hodnoceny pro některé vybrané případy, např. 

lokality jiţ v SEKM v roce 2008 evidované, s nízkou POPs kontaminací pouze 

PCB (<= 0,1 mg/kg nebo 0,1 µg/l), typicky např. některé skládky TKO. Některé 

polutanty (např. přípravky na ochranu rostlin/pesticidy, dále PAU – dehty z 

pouţití generátorového plynu ve sklárnách, keramičkách, a pod.) by si 

zaslouţily další pozornost. Plně podchyceny byly např. bývalé obalovny a 

plynárny (výroba svítiplynu). 

 

 



111 

Inventarizace POPs I a POPs II

(1010 lokalit)

Výběr z SEKM I (PCB, 

OCP, dioxiny)

319

Nová lokalita POPs I 

(2008/2009), zdroj: MŽP - 

priority 2002 a 2008, 

VÚV - PCB, RECETOX - 

NIP 2003, MZe 2008 - 

sklady POR

222

Přesunuto z POPs I do 

POPs II - nové lokality 

(obalovny, sklady POR)

72

Přesunuto z POPs I do 

POPs II - PAU lokality s 

existujícím SEKM 

záznamem

43

Výběr z SEKM II (PAU, 

PCB, pesticidy, 

herbicidy)

95

Nová lokalita POPs II 

(2009/2010): obalovny - 

PCB, plynárny - PAU, 

koksárny - PAU, 

generátory - PAU, 

sklady - POR

259

 
 
Obr. 2:  Rozdělení inventarizovaných lokalit dle zdroje dat 

 
Tab. 2:  Rozdělení dle původce znečištění 

 
Typ původce znečištění dle SEKM II Počet lokalit 

jiné 226 

komunální odpady 130 

zemědělství, lesnictví 127 

strojírenství 122 

plynárenství 99 

výroba a distribuce elektrické energie 49 

chemický průmysl (léčiva, gumárenství, plasty, umělá vlákna...) 45 

hornictví 27 

armáda 26 

zpracování ropy 25 

čerpací stanice PHM 25 

sklářství, keramika, cihelny, zpracování minerálních nekovových hmot 19 

doprava a distribuce (produktovody, distribuční sklady) 17 

dřevozpracující a papírenský průmysl 15 

hutnictví a slévárenství 12 

sběrné suroviny, autovrakoviště 11 

koksárenství 10 

potravinářství 8 

elektrotechnika 7 

textilní průmysl 4 

neznámo 3 

koţedělný průmysl 3 

Celkem 1010 
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