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Znečištění prostředí
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Hlavní skupiny: 

 Technické chemikálie

 Pesticidy

 Průmyslové vedlejší produkty
O

OCl

Cl

Cl

Cl

CCl Cl

CCl3

H

 Nespotřebované chemikálie

 Odpady

 Kontaminovaná místa

Persistentní organické polutanty
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IP and UP POPs

 Unintentionally produced (UP): Dioxins/furans (byproducts in thermal 

processes)

 Intentionally produced (IP): Polychlorinated pesticides, 

transformer/capacitor oils (PCB), polybrominated flame retardants, … 

Elimination of  stockpiles (IP) -

destruction (conservation)

Elimination of  byproducts (UP) -

prevention and destruction

Decontamination (IP + UP) - remediation of  

soils, sludges, water, sediments, … 
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Mezinárodní 

dopad

Chemické 

látky
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Words to Actions: Treaties to Partnerships

SAICM: 

Strategic Approach to 

International Chemicals 

Management

ILO

170,

174

Rotterdam 

Convention: 
Prior 

informed 
consent

Basel Convention:
Transboundary 
Movements of

Hazardous Wastes 

and their Disposal

Chemical ‘life cycle’

Chemical 

‘coverage’

Specific 

Halogenated 

Compounds

Other 

chemicals 

of concern

Trade Waste & disposalProduction Use

MercuryHeavy metals

Montreal Protocol: Ozone Depleting Substances

Stockholm Convention: Persistent Organic Pollutants
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Global agenda to prevent and control releases of  

persistent toxic contaminants 
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Chemicals added to the 

Stockholm Convention

Annex A: Elimination

Annex B: Restriction

Annex C: Unintentional production
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SC POPs

Příloha 

Stockholmské 

úmluvy

Příloha A látky určené k 

odstranění z použití a výroby

Příloha B látky, 

jejichž použití je 

omezeno

Příloha C látky, na které 

se vztahují opatření proti 

jejich nezamýšlené 

výrobě

Datum zařazení 

do úmluvy: 

Od počátku 

(celkem 12)

aldrin, chlordan, dieldrin, 

endrin, heptachlor, 

hexachlorbenzen (HCB), 

mirex, toxaphen

polychlorované bifenyly 

(PCB)

1,2-dichlor

difenyltrichloretan

(DDT)

hexachlorbenzen (HCB), 

polychlorované bifenyly 

(PCB) a polychlorované 

dibenzo-p-dioxiny a 

dibenzofurany 

(PCDD/PCDF).

Datum zařazení 

do úmluvy: 

2009 (celkem 21)

α-hexachlorcyklohexan, β-

hexachlorcyklohexan, 

chlordekon, 

hexabrombifenyl, 

hexabromdifenylether a 

heptabromdifenylether, 

lindan, pentachlorbenzen, 

tetrabromdifenylether a 

pentabromdifenylether

kyselina 

perfluoroktansulfono

vá a její soli (tzv. 

sloučeniny na bázi 

PFOS)

pentachlorbenzen

Datum zařazení 

do úmluvy: 

2011 (celkem 22)

endosulfan
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SC POPs

Příloha 

Stockholmské 

úmluvy

Příloha A látky určené k 

odstranění z použití a 

výroby

Příloha B látky, jejichž 

použití je omezeno

Příloha C látky, na které se 

vztahují opatření proti 

jejich nezamýšlené výrobě

Datum zařazení 

do úmluvy: 

2013 (celkem 23)
Hexabromocyklododekan

Datum zařazení 

do úmluvy: 

2015 (celkem 26)

Polychlorované naftalény

(di-, tri-, tetra-, penta-, 

hexa-, hepta-, a

okta chlorované

naftalény)

Hexachlorbutadien

Pentachlorofenol a jeho 

soli a estery

Polychlorované naftalény

(di-, tri-, tetra-, penta-, 

hexa-, hepta-, a

okta chlorované naftalény)

Datum zařazení 

do úmluvy: 

2017 (celkem 28)

Dekabromdifenyl ether 

(komerční směs) 

Short-chain chlorinated 

paraffins (C10-C13) alkanes

Hexachlorbutadien
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How does the Convention do it?  

 Elimination  (POPs listed in annex A) 

 Restriction (POPs listed in annex B)

 Continued reduction (POPs listed in annex C)

 Management of stockpiles and wastes

 Preparation of NIP

 Listing of new chemicals

 Promotion and research

 Technical assistance and Financial mechanism

 Exchange of information 

 Reporting

 Effectiveness evaluation
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UNEP/POPS/COP.1/INF/13: “Interim guidance for developing national 

implementation plans for the Stockholm Convention”

Country 
Baseline

Inventories

National 
Capacities 

Priority 
Setting

Action 
Plans

Financial Mechanism

INTEGRATED 

PROCESS 

Capacity Building PROCESS 

Country OWNERSHIP

SUSTAINABILITY

‘A LIVING 

Document’

The NIP documents
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Listing of  new POPs

Guidelines on updating of NIPs have been 

developed

Guidance for the inventory 

PBDEs listed under the 

Stockholm Convention

Guidance for the inventory 

of  PFOS and related 

chemicals 

Guidance for socio-

economic 

assessments 

Guidance for 

action plan costing 

Guidance for 

developing a NIP 

UNIDO/UNITAR/SSCGEF funding

NIP updating Inventories

Guidance for the control 

of  the import of  POPs

Guidance for strengthening the regulatory 

framework to enable regular monitoring 

products and articles that may contain 

new POPs

Guidance  for BAT 

/BEP for  production 

& use of  PFOS 

Guidance on labelling of  

products or articles that contain 

new POPs or use new POPs 

during manufacture

Action plan development

Guidance for BAT /BEP 

for  recycling & waste 

disposal of  articles  

containing PBDEs Revised
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Resources for action plan development

Existing guidelines:
 BAT/BEP for Annex C chemicals

 Toolkit for quantification of  dioxin 

and furan releases

 Waste disposal of  POPs (Basel 

Convention)

 Guidance for action plan costing

New Guidance on: 
 Regulatory framework for monitoring 

of  new POPs

 Control of  import

 Labelling

 BAT/BEP production & use of  PFOS

 BAT/BEP recycling & waste disposal 

PBDEs
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What is an action plan?

 A “road map” for the implementation 

of activities addressing an identified 

priority issue

 Can also be referred as “project planning”

 AP has a clearly defined start and end

 AP development can be ongoing process 

(accommodating changes as new information emerges)
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Results – Mass Eliminated in GEF Projects

GEF project database lists 43 projects on PCB

40 approved national projects 3 approved regional projects

17 preparatory 

phase

18 under 

implementation

5 completed 1 preparatory 

phase

2 under 

implementation

Financial information:

 USD 164 million GEF-financing;

 USD 414 million co-financing

Quantitative data available for 31 projects: 

 15 000 tonnes eliminated

 178 000 tonnes scheduled for elimination
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PCB – eliminated – to be eliminated
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Nespotřebované chemikálie, odpady
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Contaminated sites

POPs

Routes of  POPs contamination

Surface water

Wastewater 

Treatment 

Plant

Agriculture
Domestic 

Sources

Transportation

Landfill & non-recycled

waste

Industrial Pollution

Soil

Groundwater

Biosolids
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Assessment of 

remediation 

technology is a 

difficult process

Many technologies 

available

Many ratable and non 

ratable parameters 

must be considered

Remediation technology assessment
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✓ Applicability (target contaminants)

✓ Minimum achievable concentration

✓ Clean-up time required 

✓ Reliability and maintenance 

✓ Decontaminated soil quality

✓ Residuals produced (by-products post treatment needed)

✓ Site data needed

✓ Overall cost

✓ Public acceptability

✓ Safety

✓ Development status

✓ Environmental impacts

✓ Performance dependency on site characteristics 

✓ . . . .

Some elements of asses remediation technology
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POPs BAT/BEP strategy

POPs

Emission to air
(water)

Cleaning and
reduction of

emissions

Products

Combustion

Noncombustion

Wastes

Combustion

Noncombustion

Chemical
treatment

Biological
tretment

Contaminated
soils, sediments

Thermal
treatment

Chemical
remediation

Bioremediation

Equipments

Cleaning

Reuse
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POPs – množství v půdách v ČR
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Soil sample

Glass volatilization 

chamberGas meter

High-volume air 

sampling pump

PUF adsorbing the PCBs 

in the air stream

PUF pre-cleaning air

Soil sample

Glass volatilization 

chamberGas meter

High-volume air 

sampling pump

PUF adsorbing the PCBs 

in the air stream

PUF pre-cleaning air
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Zásoby POPs v půdách [t] – území České republiky

pp´-DDT 897.18

pp´-DDD 51.43

pp´-DDE 529.64

op´-DDT 149.32

op´-DDD 19.22

op´-DDE 22.32

DDTs 1 669.11

a-HCH 71.85

b-HCH 88.33

g-HCH 118.89

d-HCH 24.16

HCHs 303.23

 PCB 153: 61.39 tun

Vytěkávací toky z půd v ČR

 22 kg/r pro PCB 153 / 0°C

 65 kg/r pro PCB 153 / 20°C

Reportované množství S PCBs z 

průmyslových zdrojů: 48 kg/r

HCB 120.96

PCB118 19.06

PCB101 25.48

PCB52 15.52

PCB28 13.57

PCB180 63.25

PCB153 61.39

PCB138 82.44

PCBs 280.70

Co se dá předpokládat ??? – skládky, sklady, 

území bývalých průmyslových procesů 

???

POPs – množství v půdách v ČR
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Climate change and POPs – Predicting the impacts

Conceptual representation of  key factors influencing the environmental fate and transport of  POPs under a climate change scenario. 

Numbers in the Figure correspond to enumerated items in the text, including climate-change-induced modifications in (1) strength

of  secondary re-volatilization sources, (2) wind fields and wind speed, (3) precipitation, (4) ocean currents, (5) melting of  polar ice 

caps and mountain glaciers, (6) frequency of  extreme events, (7) degradation and transformation of  chemicals, (8) environmental 

partitioning of  chemicals, and (9) biotic transport of  chemicals. Note that the processes depicted for the Northern hemisphere are 

the same in the Southern hemisphere.
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Hodnocení účinnoti remediací a bioremediací

Otázka – byla použita správná metoda pro hodnocení účinnosti ?

Otázka – byla stanovena zbytková toxicita po (bio)remediaci nebo 

byl efektivnost ostupu hodnocena pouze na základě cheicých 

parametrů ? 

Příklady:

Příklad 1 – PAHs

Příklad 2 – heterocykly, chlorované fenoly
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Toxicita POPs degradačních produktů
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Stojí za zmínku, že první zemí, která ho měla připravený, byla 

ČR. NIP je pravidelně inovován a aktualizován.

Jeho součástí je i kapitola Identifikace kontaminovaných míst. 

Dle článku 6 odst. 1 písm e) Stockholmské úmluvy smluvní 

strany mají identifikovat místa kontaminovaná POPs a 

usilovat o jejich remediaci environmentálně šetrným 

způsobem.

Národní implementační plán SÚ ČR
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Řada právních předpisů se problematikou kontaminovaných 

míst zabývá ať už na úrovni EU nebo ČR. 

Přímo však neexistuje v ČR žádný předpis, který by tuto 

problematiku zastřešoval. 

Kontaminovaná místa – právní situace
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V EU měla základním dokumentem pro ochranu půdy 

„Tematická strategie pro ochranu půdy“ z roku 2006. 

Návrh této rámcové směrnice o ochraně půdy však nebyl v roce 

2014 schválen a v blízké budoucnosti se nepředpokládá 

výrazný posun v jednání. 

Tato směrnice se měla mimo jiné zabývat i povinnými 

opatřeními k předcházení kontaminace půdy a jejím řešení. 

Řešení starých ekologických zátěží je tak v kompetenci 

členských států.

Rámcová směrnice o půdě
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Klíčovým právním předpisem, pomocí kterého se v ČR řeší 

sanace kontaminovaných míst, je zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Dle § 42, odst. 4 tento zákon ukládá povinnost provést opatření k 

nápravě závadného stavu (tj. odstranění zdroje kontaminace) 

hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo 

podzemních vod. 

Další související předpisy spadají do oblasti odpadového 

hospodářství, především vyhláška č. 382/2001 Sb., o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

(prováděcí vyhlášky k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vše v platném znění), včetně nastavení limitů pro PCBs a 

PAHs.

Kontaminovaná místa – právní situace
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V oblasti ochrany půd je to především zákon č. 41/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

především jeho prováděcí předpis vyhláška č. 13/1994 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Limitní hodnoty jsou určeny a již používány jako ukazatele pro 

hodnocení půd. 

Vedle toho existuje řada metodik, které vypracovalo MŽP pro 

řešení kontaminovaných míst tj. k jejich identifikaci, 

průzkumům lokalit, hodnocení rizik, odstraňování, resp. 

Sanaci – viz

http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze.

Kontaminovaná místa – právní situace

http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze
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NIP konstatuje, že problematika odstraňování starých 

ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst není řízena 

centrálně podle jednotné legislativy a je v gescích příslušných 

resortů. 

V kompetenci MŽP resp. odboru environmentálních rizik a 

ekologických škod je odstraňování starých ekologických 

zátěží vzniklých pobytem sovětské armády. 

Kromě toho se jako odborný garant podílí na procesu 

odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před 

privatizací. 

Nedílnou součástí hlavní činnosti odboru je také metodická a 

odborná pomoc krajským úřadům, které řeší problematiku 

odstraňování starých ekologických zátěží pomocí odst. 4, § 42 

vodního zákona. 

Kontaminovaná místa – právní situace
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Významnou pomocí krajským, ale i dalším úřadům, je v tomto 

směru Operační program Životní prostředí (OPŽP) a dále i 

Národní program životní prostředí (NPŽP). 

ČR disponuje veřejně přístupnou databází kontaminovaných míst 

SEKM 2 (systém evidence kontaminovaných míst, 

www.sekm.cz). 

Databáze (pod dřívějším názvem SESEZ) byla výstupem projektu 

MŽP v letech 1996-98 v rámci akce Programu péče o životní 

prostředí. V roce 2004 byla databáze upravena, aby výstupy 

odpovídaly požadavkům na informace Evropské agentury pro 

životní prostředí (EEA). Správcem databáze je MŽP, odbor 

environmentálních rizik a ekologických škod. 

Inventarizace kontaminovaných míst

http://www.sekm.cz/


39

V databázi jsou zaneseny informace k místům kontaminovaným 

nebo potenciálně kontaminovaným POPs, jejichž 

identifikace proběhla v letech 2009-10 v rámci projektu 

„Inventarizace starých ekologických zátěží, resp. 

kontaminovaných míst s výskytem perzistentních 

organických znečišťujících látek (POPs)“. 

Výstupem celého projektu bylo vytvoření souborného 

informačního materiálu zahrnujícího lokality s výskytem 

nebo potenciálním výskytem kontaminace POPs (především 

se jednalo o PCBs, PAHs a pesticidy) známé ke konci roku 

2009. 

Inventarizace kontaminovaných míst
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V letech 2009-2010 bylo identifikováno 1 010 lokalit 

kontaminovaných POPs (resp. 1 005 lokalit, 5 záznamů bylo 

odstraněno). 

Z těchto lokalit v současné době je 639 lokalit nevyhovujících, 

277 lokalit vyhovuje a u 89 lokalit došlo ke zlepšení. 

Inventarizace kontaminovaných míst
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Dle charakteru dalšího postupu nápravné opatření 

vyžaduje/nebo je žádoucí pro 200 lokalit, průzkum 

kontaminace či monitoring vývoje kontaminace je třeba u 

551 lokalit, 173 lokalit vyžaduje institucionální kontrolu 

způsobu využívání lokality a pro zbývajících 81 lokalit není 

nutný žádný zásah. 

Po roce 2010 již celoplošná inventarizace míst kontaminovaných 

POPs neprobíhala, další místa jsou do SEKM 2 ale 

přidávána (výstupy projektů OPŽP, NPŽ). 

Po roce 2010 tak bylo přidáno 81 nových lokalit. 

Inventarizace kontaminovaných míst
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Závěry

 Inventura stále není dokončena

 Koncepční přístup chybí

 Jasně definované priority chybí

 Hodnocení účinnosti je problematické nebo chybí

 Pozornost na nové/ilegální ukládání
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Děkuji Vám za Vaši pozornost ☺


