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INFORMAČNÍ LIST PRO LIDI POSTIŽENÉ ÚNIKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK  
BĚHEM POVODNÍ V SRPNU 2002 

 
Ná následujících stránkách najdete alespoň základní souhrn informací, které se nám podařilo 
získat, když jsme pátrali po možnostech pomoci lidem jejichž pole, zdraví, chovaná zvířata 
anebo pěstované rostliny byly anebo mohly být poškozeny či znečištěny toxickými látkami. 
 
Jak opatříte důkazy o tom, že Vaše plodiny či půda byly/jsou kontaminovány 
chemickými látkami? 
 
Pokud nezvolíte možnost prokázání kontaminace plodin či půdy chemickými látkami 
zajištěné Spolanou, najdete dále v textu stručnou radu, jak si je můžete opatřit sami. 
 
Rostliny 
 
Prokázat spálení kultur úniky chlóru do ovzduší by nemělo být složité. Měla by k němu stačit 
dobře provedená fotodokumentace - nejlépe samozřejmě na barevný film a dobře je udělat 
záběr jak celé rostliny (či například celé školky, lesního porostu apod.), tak doplnit záběry 
z detailu. Pokud nemáte možnost takové fotodokumentace, obraťte se na naše Asistenční 
centrum. Dovolí-li nám to naše kapacita, zajistíme Vám zdokumentování škod. Fotografie 
musí být opatřeny datem, kdy byly pořízeny (stačí, když je popíšete z druhé strany). 
 
Ještě průkaznější však je chemický rozbor tkání rostlin na obsah toxických látek - jak chlóru, 
tak například těžkých kovů. Takové rozbory provádí Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti - VÚLHM (viz kontakt v adresáři níže). Konkrétně je možné si zadat rozbory na 
obsah chlóru a jeho sloučenin (60 - 90 Kč), těžkých kovů (s výjimkou rtuti - jeden kov 140  
Kč) a dalších rizikových látek. Úplný seznam najdete na internetových stránkách VÚLHM 
(http://www.vulhm.cz) pod Útvarem zkušebních laboratoří. Vlastníci lesů (1 ha a více) mohou 
takové rozbory získat zdarma z dotace MZe ČR (o podrobnostech se lze informovat na 
VÚLHM). Ostatní musí platit, anebo se mohou obrátit o prošetření intoxikace či zasažení 
rostlin chemickými látkami na Českou inspekci životního prostředí (vzor takové žádosti 
uvádíme níže). Určitou omezenou část rozborů Vám může pomoci zajistit naše Asistenční 
centrum. 
 
Při zadávání rozborů doporučujeme zaměřit se na stanovení obsahu chlóru a jeho sloučenin či 
rtuti. 
 
Půda 
 
V případě prokazování kontaminace půdy chemickými látkami Vám samozřejmě fotografie 
stačit nebudou. Chemické rozbory jsou nutné! Odběr vzorků půdy pro ně můžete provést sami 
anebo se poradit s pracovišti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ), který sice sídlí v Brně, ale má v Praze svoji pobočku (kontakt najdete v našem 
adresáři). Doporučujeme odběr přinejmenším svrchní vrstvy půdy do hloubky 10 cm.  
 
Chcete-li získat skutečně reprezentativní vzorek a rozbor, je potřeba se řídit pokyny ÚKZÚZ. 
Tato instituce také (podle informací na jejích internetových stránkách) poskytuje zdarma 
rozbory půdy v oblastech postižených povodněmi tam, kde je odůvodněné podezření 
z kontaminace půdy. Rozbory jsou financovány MZe ČR.  
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Na následujících řádcích je stručný výtah z pokynů ÚKZÚZ pro odběry vzorků půd. V příloze 
k této informaci pak najdete vytištěné informace tohoto ústavu, které jsou rovněž k dispozici 
na jeho internetových stránkách (http://www.zeus.cz). 
 
Pro odběr skutečně reprezentativního vzorku doporučuje ÚKZÚZ odběr nejméně z plochy 
jednoho hektaru půdy, která byla zatopena. Jeden směsný vzorek se skládá z minimálně 30 
individuálních vpichů sondovací tyčí, umístěných úhlopříčně po vzorkované ploše. Hloubka 
by měla odpovídat hloubce ornice (max. 30 cm). Celková váha jednoho vzorku musí být 
nejméně 0,5 kg. Směsný vzorek se ukládá do papírového sáčku a vně ještě do mikrotenového 
sáčku.  
 
Z hlediska možné kontaminace půdy doporučuje ÚKZÚZ pátrat po následujících látkách: 
těžkých kovech (výluh lučavkou) - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, organických chlorovaných 
látkách AOCl (adsorbovatelný organicky vázaný chlor), NEL (nepolárně extrahovatelné 
látky), ostatních rizikových látkách (polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy - 
zvláště DDT a jeho metabolity). My ještě pro okolí Spolany doplňujeme doporučení rozborů 
na obsah hexachlorcyklohexanu (zvláště jeho metabolitu gama, jako pesticidu známého pod 
názvem lindan) a hexachlorbenzenu. 
 
Rozbory půdy v lesních kulturách poskytuje zdarma vlastníkům lesa o rozloze přes 1 ha 
VÚLHM (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti). 
 
Pokud nepatříte do skupiny zemědělců, kterým by mohl ÚKZÚZ poskytnout rozbor půd 
zdarma, musíte si rozbory uhradit sami anebo si na ně sehnat sponzora, případně se obrátit na 
Českou inspekci životního prostředí s tím, že máte podezření na možnou kontaminaci půdy, 
na které pěstujete ty a ty plodiny. Pro Vaši informaci doplňujeme alespoň stručnou informaci 
o cenách rozborů . Rozbor na základní jednoduché chemické látky (například některé těžké 
kovy) je relativně levný (od 420 Kč za základní rozklad pro analýzu kovů +  cca 90 Kč za 
rozbor jednoho kovu s výjimkou rtuti, za tu se platí asi 250 Kč). Velký rozdíl v ceně je, 
zadáte-li si rozbor u akreditované laboratoře (výsledky mají vyšší důkazní váhu) anebo u 
laboratoře, která na příslušné analýzy akreditaci nemá, ale provádí je. U každé laboratoře se 
musíte informovat předem, na jaké rozbory má akreditaci. V našem adresáři v závěru této 
informace najdete kontakty jen na tři vybrané laboratoře. Existuje jich samozřejmě daleko 
více - lze je nalézt například na internetu. 
 
Daleko dražší jsou rozbory, pokud máte podezření na obsah látek typu dioxinů, 
hexachlorbenzenu či polychlorovaných bifenylů. V tomto případě počítejte nejméně s 15 tisíci 
Kč za jeden vzorek (rozbor na obsah dioxinů). V případě analýzy na obsah sedmi kongenerů 
polychlorovaných bifenylů s nižší přesností stanovení je to méně (okolo 3 tisíc Kč za rozbor 
na sedm kongenerů PCB). U této skupiny (tzv. perzistentních organických) látek 
nedoporučujeme zadávat rozbory u neakreditovaných laboratoří z toho důvodu, že jde o 
složité analýzy a výsledky od firem, které nemají akreditaci, mohou být snadno 
zpochybnitelné a jako důkazy nepoužitelné. 
 
Rozbory provádějí například Axys Varilab s.r.o., Ecochem, a. s. Praha či Výzkumný ústav 
organických syntéz, a. s. Pardubice. 
 
Určitou omezenou část rozborů Vám může pomoci zajistit naše Asistenční centrum. I 
v případě podezření na kontaminaci půdy se můžete obrátit se žádostí o prošetření na Českou 
inspekci životního prostředí (viz vzor dopisu a kontakt níže). Protože i ta má však omezené 
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zdroje financí na chemické analýzy, nelze počítat s tím, že vždy bude moci provést analýzy 
všech látek, na jejichž přítomnost budete mít podezření. Myslíme si sice, že analýzy pro 
postižené zemědělce, pěstitele a chovatele by měla dodatečně uhradit Spolana, ale nelze na to 
sázet. Vlastníci 1 ha a více lesa zatím mohou využít dotací státu a zadat si rozbory u VÚLHM 
a zemědělci pro změnu u ÚKZÚZ prostřednictvím svých územně příslušných pracovišť. 
 
Bez důkazů těžko vymůžete jak náhradu kontaminovaných plodin, tak náhradu ušlého 
zisku v důsledku kontaminace půdy! 
 
Vaše zdraví 
 
V případě poškození zdraví v důsledku toxického znečištění snad není nutné se dlouze 
rozepisovat. Máte-li podezření na vliv toxických látek na Váš zdravotní stav, sdělte to svému 
lékaři. Ten by měl vědět, jaká vyšetření provést. Budeme rádi, pokud nás budete informovat o 
výsledcích vyšetření. Důsledky kontaminace prostředí perzistentními organickými látkami 
(dioxiny, PCB, DDT a dalšími) se mohou projevit až po několika letech. Jde o látky, které se 
kumulují v živočišných tukových tkáních a mohou vyvolávat patologické změny. Reakce 
každého jedince jsou odlišné. Mezi nejohroženější skupiny v tomto případě patří lidé 
konzumující kontaminované potraviny (mohou to být například mléčné výrobky, ryby, 
drůbež, ale celá řada dalších potravin). 
 
Výzkumu vlivu toxických látek na lidské zdraví se věnuje celá řada institucí. Na výzkum 
vlivu perzistentních organických látek na lidi v okolí Neratovic se však u nás specializují 
především dvě pracoviště: Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ) a Ústav hygieny a 
epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato pracoviště také provedla 
měření hladiny dioxinů v krvi bývalých zaměstnanců Spolany - pracovníků dnes uzavřeného 
provozu kontaminovaného dioxiny. 
 
Se žádostí o vyšetření či odběr vzorků mateřského mléka, podkožního tuku anebo krve 
k rozboru na obsah škodlivých látek se můžete tedy obrátit na dvě jmenovaná pracoviště 
anebo na okresního hygienika v Mělníce. 
 
Zdraví chovaných zvířat 
 
Při podezření na ovlivnění nebo při ohrožení zdraví zvířat kontaktujte praktického 
veterinárního lékaře. Ten provede zhodnocení zdravotního stavu a navrhne možnosti 
diagnostických vyšetření. Důležité jsou rozbory napájecí vody a krmné píce (nedoporučuje se 
zkrmovat zaplavené plodiny a též zaplavené plochy k pastvě), tyto rozbory provádí Státní 
veterinární ústav (SVÚ). 
 
Rovněž chemické rozbory na cizorodé látky u lovné zvěře a ryb provádí SVÚ. 
 
Pokud by došlo k akutnímu úhynu zvířete je nutné nechat provést odbornou pitvu u 
specializovaného veterinárního patologa + toxikologická stanovení konkrétních podezřelých 
látek.(provádí též  např. SVÚ). 
 
Dozor nad cizorodými látkami u jatečních zvířat a v živočišných produktech provádí Státní 
veterinární správa (SVS). 
 
 



Důležité adresy a kontakty: 
 
Asistenční centrum 
programu Toxické látky a odpady sdružení 
Arnika 
Chlumova 17 
130 00 Praha 3 
tel.: 222 781 471 
e-mail: spolana@arnika.org 
 
 
Arnika - ekologické sdružení 
Chlumova 17 
130 00 Praha 3 
tel.: 222 781 471 
e-mail: arnika@arnika.org 
Internet: http://www.sdruzeniarnika.cz 
 
 
Česká inspekce životního prostředí 
oblastní inspektorát Praha 
Dělnická 12 
170 00 Praha 7 
tel.: 266 793 333 
e-mail: berousek@ph.cizp.cz 
Internet: http://www.cizp.cz 
 
Česká inspekce životního prostředí 
Na Břehu 267/1a 
190 00 Praha 9 
tel.: 283 891 111 
e-mail: public@cizp.cz 
Internet: http://www.cizp.cz 
 
 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
110 00 Praha 1 
tel.: 221 811 111 
Internet: http://www.mze.cz 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
tel.: 267 121 111 
e-mail: ministr@env.cz 
Internet: http://www.env.cz 
 
Okresní hygienická stanice  
Pražská ul. 391 
276 01 Mělník 
tel.: 315 622 441, 315 622 443 
e-mail: ohs@ohsme.cz 
Internet: http://www.ohsme.cz 
 

 
 
 
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 
tel.: 495 088 111 
e-mail: labe@pla.cz 
Internet: http://www.pla.cz 
 
Státní rostlinolékařská správa 
Těšnov 17 
110 00 Praha 1 
tel.: 221 811 111 
e-mail: sekretariat@srs.cz 
Internet: http://www.srs.cz 
 
Státní veterinární správa ČR 
Těšnov 17 
110 00 Praha 1 
tel.: 221 811 111 
e-mail: kom@svs.aquasoft.cz 
Internet: http://svs.aquasoft.cz 
 
Státní veterinární ústav Praha 
Sídlíštní 24/136 
160 00 Praha 6 
tel.: 251 031 111 
e-mail: svupraha@svupraha.cz 
Internet: http://www.svupraha.cz 
 
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48 
100 00 Praha 10 
tel.: 267 081 111 
e-mail: zdravust@szu.cz  
Internet: http://www.szu.cz 
 
Ústav hygieny a epidemiologie  
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Studničkova 7 
120 00 Praha 2 
tel.: 224 921 881, 224 912 606 
e-mail: vladimir.bencko@lf1.cuni.cz 
Internet: http://www.cuni.cz 
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský 
(pobočka Praha) 
Za opravnou 4 
150 06 Praha 5 - Motol 
tel.: 257 294 211 
e-mail: podatelna@zeus.cz 
Internet: http://www.zeus.cz 
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Výzkumný ústav les. hospodářství a myslivosti 
156 04 Praha 5, Zbraslav - Strnady 
tel.: 257 892 111 
e-mail: novotny@vulhm.cz 
Internet: http://www.vulhm.cz 
 
Zemědělská agentura Mělník 
Bezručova 109 
276 01 Mělník 
tel.: 315 670 697 
e-mail: za_melnik@mze.cz 
Internet: http://www.mze.cz 
 
Některé chemické laboratoře: 
 
Axys Varilab s.r.o. 
Vltavská 13, Skochovice 
252 46 Vrané nad Vltavou 
tel.: 257 760 794 
e-mail: axys@axys.cz 
Internet: http://www.axys.cz 
 
Centrální laboratoře VŠCHT 
Technická 5 
166 28 Praha 6 - Dejvice 
tel.: 224 353 834 
e-mail: ederovaj@vscht.cz 
Internet: http://www.vscht.cz 
 
Ecochem, a. s. 
Dolejškova 8 
182 00 Praha 8 
tel.: 266 053 417 
e-mail: lenka.richterova@ecochem.cz 
Internet: http://www.ecochem.cz 
 
Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 
532 18 Pardubice - Rybitví 
tel.: 466 821 111 
e-mail: vuosas@vuosas.cz 
Internet: http://www.vuosas.cz 
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Informace 
 
Budeme vděční za každou informaci související s kontaminací životního prostředí v okolí 
Spolany. Oplátkou Vám poskytneme souhrnnou zprávu, kterou chceme vydat v průběhu 
příštího roku. Právě pro ni mohou být informace od Vás cenným podkladem - samozřejmě při 
zachování ochrany Vašich osobních dat. Pomozte nám očistit Polabí od toxických látek. 
Aktivita na jeho očištění bude o to účinnější, oč více informací o jejich přítomnosti budeme 
mít.  
 
Co je Asistenční centrum? 
 
Po povodních a především po únicích toxických látek ze Spolany Neratovice se na nás začali 
obracet lidé z Polabí s dotazy o možnostech zjištění těchto látek v půdě na jejich polích, ale 
především o míře nebezpečí plynoucího z úniků těchto látek ze Spolany Neratovice. Po 
zodpovídání řady těchto dotazů jsme se rozhodli zřídit Asistenční centrum. V dalším odstavci 
najdete informace, co je jeho náplní. Asistenční centrum je součástí programu Toxické látky a 
odpady sdružení ARNIKA, který je zároveň zastupuje jako příslušný právní subjekt. Vede je 
Milan Návoj. 
 
Zahájení činnosti centra umožňují granty nadací Stichting DOEN a Nadace Partnerství. 
 
Asistenční centrum  Vám může pomoci se zajištěním či zprostředkováním rozborů a 
odborníků pro posudky. I naše finanční možnosti jsou však omezené. Víte-li o vhodném 
zdroji financování asistenční pomoci, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Děkujeme. 
 
Asistenční centrum rozhodně není schopno Vám hradit vzniklé škody, od toho je jejich 
původce.  
 
RNDr. Jindřich Petrlík, program Toxické látky a odpady sdružení Arnika 


