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DETOX tour 2011 – shrnutí nálezů 

____________________________________________________________ 

 

1) Nonylfenol (NP) a jeho ethoxyláty (NPE) 

Nonylfenoly jsou nebezpečné závadné látky, náleţí do skupiny organických 
aromatických sloučenin a mají vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí a 
působí jako látky, které narušují funkci hormonů – tzv. endokrinní disruptory. 

Přestoţe jsou výroba a pouţití NP i NPE v EU i ČR zakázány, stále unikají do 

českých i evropských řek. Na to ostatně poukázala i loni vydaná analýza 

Greenpeace „Heads in the sand over Europe’s most dangerous chemicals“. Velmi 

pravděpodobnou příčinou je textilní zboží dováţené ze zemí mimo EU. Jak 

ukázala studie Greenpeace Špinavé prádlo II, NPE bylo nalezeno v 52 výrobcích 

ze 78 testovaných textilních produktů. Testované zboţí bylo zakoupeno na 

různých místech na světě včetně ČR. Jak studie ukázaly, jsou tyto látky obsaţeny 

nejen v dováţeném textilu, ale uvolňují se z něho i při praní. Pokud se oblečení 

s obsahem NPE vypere, je velká pravděpodobnost, ţe se uvolní do odpadní vody 

a skrze čistírny dostane do řeky, kde se přemění na NP. Čistírny NPE 

nezlikvidují, naopak často ještě urychlí jeho přeměnu na toxický nonylfenol, 

který je pak hrozbou pro vodní organismy. Vše je navíc legální, zákaz NP a 

NPE se nevztahuje na jeho obsah v dovážených konečných výrobcích, tedy i 

v textilu.  

Abychom dokázali, ţe tento problém se týká i ČR, odebrali jsme vzorky sedimentu 

u čistíren odpadních vod z velkých měst a nechali je analyzovat na přítomnost 

nonylfenolu, jeho ethoxylátů a oktylfenolu. Výsledky (Tabulka č. 1) odhalily 

přítomnost uvedených látek ve všech odebraných vzorcích. Koncentrace 

nonylfenolu ve všech vzorcích navíc překročily Normu environmentální kvality 

(NEK) stanovenou pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – 

pevné matrice, která je 180 µg/kg. Nálezy v sedimentech dokumentují 

dlouhodobější vypouštění těchto látek z čistíren odpadních vod (ČOV) do řek. 

Dřívější analýzy, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, prokázaly 

přítomnost těchto látek přímo ve vzorcích vody vytékající z výpustí  ČOV. 

Naše měření potvrzují, že nonylfenoly jsou stálou hrozbou pro české řeky a 

nejúčinnějším opatřením, kterým je lze zcela eliminovat, je odstranit jejich zdroj. 

Greenpeace již několik let volá po zákazu nonylfenolu ve spotřebním zboží. 

Zákaz by totiž nejen omezil znečisťování evropských řek, ale zároveň by vedl 

k tomu, že v zemích, kde se většina textilního zboží vyrábí, především v Číně, by 

byli výrobci nuceni přestat tuto nebezpečnou látku používat.  

Výsledky z českých řek doplňují přibývající údaje o stálé přítomnosti nonylfenolu 

v povrchových vodách a sedimentech a důkazy o jeho únicích z textilu. Na jejich 

základě oznámilo Švédsko, že bude navrhovat zákaz dovozu textilního a 

kožedělného zboží s obsahem této látky.  
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Tabulka 1. Koncentrace nonylfenolu, jeho ethoxylátů a oktylfenolu v říčních 

sedimentech odebraných v blízkosti vybraných čistíren odpadních vod. 

Místo odběru datum odběru OF NF NF1EO NF2EO 

    µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 

 ČOV Ústí -–Neštěmice  20.7.2011 2,4 257,3 24,7 56,8 

ČOV Kolín 21.7.2011 2,5 239,3 23,4 150,5 

ČOV Hradec Králové 21.7.2011 8,0 414,9 45,4 295,7 

BČOV Pardubice 21.7.2011 8,7 359,0 274,0 145,5 

místo odběru   OF NF NF1EO NF2EO 

  datum odběru µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 

BČOV Pardubice 6.9.2011 2,2 211,8 11,4 16,6 

ČOV Troja 5.9.2011 5,5 413,6 54,3 49,7 

ČOV Kolín 8.9.2011 7,3 627,3 62,9 124,2 

ČOV Ústí-Neštěmice 14.9.2011 8,3 824,9 65,5 45,3 

 ČOV Mělník 12.9.2011 7,0 359,4 64,8 33,8 

      

mez stanovit.  <10 <50 <90 <130 

OF........Oktylfenol 

NF........Nonylfenol 

NF1EO..Nonylfenol-monoethoxylát         

NF2EO..Nonylfenol-diethoxylát 

 

2) Staré ekologické zátěže a místa minulých kampaní Greenpeace 

Během DETOX tour 2011 jsme na Labi nemohli vynechat místa, kde se nachází řada starých 

ekologických zátěţí a kde v minulosti Greenpeace vedlo kampaň proti toxickému znečištění. I 

přesto, ţe po tlaku Greenpeace přestala pardubická Synthesia vypouštět nečištěné odpadní 

vody přímo do Labe a ve Spolaně byla prosazena dekontaminace dioxinových objektů, jsou 

areály těchto chemiček stále silně zamořeny nebezpečnými látkami, které se mohou 

spodními vodami dostávat do řeky.  

U Synthesie Pardubice byly odebrány vzorky sedimentu a vody vytékající z biologické 

čistírny odpadních vod, kde jsou čištěny odpadní vody této chemičky. Podobný odběr jsme 

realizovali i v roce 1997, kdy ještě Synthesia část odpadních vod (z retenční nádrţe Lhotka), 

vypouštěla přímo do Labe. V sedimentech jsme našli několik nebezpečných látek (chlorované 

uhlovodíky, organochlorové pesticidy), které se na území ČR jiţ nevyrábějí, a jejich nález je 

patrně důsledkem starých ekologických zátěţí v areálu Synthesie (Tabulka 2). Hodnoty 

vybraných nebezpečných látek ve vzorcích vody, polycyklické aromatické uhlovodíky 
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(PAU), těkavých organických sloučenin a některých těžkých kovů, byly ve srovnání 

s posledním měřením z roku 1997 výrazně nižší nebo dokonce nulové (Tabulka 3).  

U Spolany Neratovice byly v sedimentech stejně jako v Synthesii, taktéţ nalezeny 

chlorované uhlovodíky, organochlorové pesticidy. Analýza zde navíc odhalila poměrně vysoké 

koncentrace rtuti a přítomnost nebezpečného DDT (Tabulka 4)., jejichţ původ je patrně ze 

staré kontaminace areálu Spolany, která v minulosti tyto látky vyráběla. Spolana navíc stále 

vyrábí chlór s vyuţitím zastaralé technologie amalgámové elektrolýzy, která se bez rtuti 

neobejde. Podobný problém je i u další chemičky na Labi – ústecké Spolchemie.  

Kontaminované areály patří do skupiny starých ekologických zátěží, které jsou klasifikovány 

jako nejrizikovější pro životní prostředí i lidské zdraví, a jejich sanace proto musí být co 

nejrychlejší, za využití nejlepší technologie, ale zároveň naprosto transparentní. Během 

DETOX tour jsme proto vyzvali premiéra Petra Nečase, aby zrušil navrhovaný ekologický 

super tendr na sanaci starých ekologických zátěží a zasadil se o nový systém, který prioritně 

vyčistí nejrizikovější zátěže za využití nejlepších technologií.  

Ve srovnání naměřených hodnot s rokem 1997 byly nalezeny podstatně nižší hodnoty. Zde je 

však nutné zdůraznit, že do řeky by neměly být vypouštěny žádné nebezpečné látky a 

technologie výroby by měla být upravena tak, aby tyto látky byly nahrazeny bezpečnějšími 

alternativami, kdykoliv je to možné. V případě kontaminace rtutí je nutné začít bezodkladně 

využívat modernější membránovou technologii a vyčistit areál Spolany, který je rtutí silně 

zamořen.  

 

Tabulka 2. Nálezy Synthesia Pardubice – sediment  

Chlorované uhlovodíky   

Chlorbenzen  mg/kg 0,063 

1,3-dichlorbenzen mg/kg 0,11 

1,4-dichlorbenzen mg/kg 0,39 

1,2,4-trichlorbenzen mg/kg 0,31 

OCP (organochlorové pesticidy)   

alfa HCH  mg/kg 0,024 

 

Tabulka 3. Srovnání měření odpadních vod Synthesia Pardubice v roce 1997 a 2011 

  1997 1997 2011 

  výpusť ČOV  výpusť z retenční nádrţe Lhotka výpusť ČOV 

Těžké kovy mg/l    

Měď  0.58 1,74 0,032 

Zinek  0,1 0,61 0,037 

Chrom  0,05 3,34 <0,001 
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Vybrané organické 
látky 

   

Benzen µg/l 120 180 <0,1 

Toulen µg/l 76 930 <0,1 

Chlorbenzen µg/l 84 260 <0,1 

dichlorbenzen µg/l 37,9 167 <0,1 

PAU     

Naftalen µg/l N/A N/A 0,018 

Fenantren µg/l N/A N/A 0,024 

Fluoranten µg/l N/A N/A 0,012 

Pyren µg/l N/A N/A 0,006 

PAU MŢP µg/l N/A N/A 0,045 

 

Tabulka 4. Nálezy v sedimentech u Spolany Neratovice 

Odběr  9.6. 12.9. 

Kovy:    

Rtuť mg/kg 0,50 2,5 

OCP    

hexachlorbenzen mg/kg 0,40 0,015 

alfa HCH mg/kg <0,01 0,017 

lindan (gama 
HCH) mg/kg <0,01 <0,01 

p,p’-DDT mg/kg <0,01 0,015 

o,p'-DDT mg/kg 0,011 <0,01 

 

3) Těžké kovy na vybraných lokalitách 

Během DETOX tour jsme odebrali sedimenty i u několika dalších vytipovaných moţných 

zdrojů znečištění: Chvaletice–přístav, Lovosice u Lovochemie, Čelákovice poblíž 

Kovohutě, Ústí nad Labem. Zde jsme se soustředili především na přítomnost těţkých kovů. 

Nalezené koncentrace některých těţkých kovů v některých případech aţ o řády převyšují jak 

hodnoty stanovené jako cílové Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL), tak hodnoty 

určené Normou environmentální kvality (ta je stanovena nařízením vlády). 

Například nalezená koncentrace mědi v Čelákovicích u Kovohutě více neţ 20x převyšuje 

cílové hodnoty a koncentrace rtuti na stejném místě podobným způsobem převyšují 

Normu environmentální kvality. Koncentrace niklu v sedimentu z Chvaletického přístavu 

666x převyšuje NEK a nález zinku v sedimentu poblíţ lovosické Lovochemie je více neţ 
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4krát vyšší neţ cílové záměry MKOL a koncentrace rtuti na témţe místě je desetkrát vyšší 

neţ NEK. 

Celková eliminace těžkých kovů z vod je dlouhodobým cílem EU i ČR s ambicí dosažení 

norem environmentální kvality s výhledem nulových emisí do vodního prostředí . 

K uskutečnění tohoto cíle však vede ještě dlouhá cesta. Navrhnout postupy a konkrétní 

opatření vedoucí k eliminaci úniků prioritních nebezpečných látek do českých řek je 

odpovědností orgánů ČR. Konkrétní opatření k eliminaci konkrétního druhu znečištění a 

konkrétních zdrojů znečištění by mělo být navrženo v jednotlivých plánech povodí, avšak 

v tomto ohledu ČR zatím selhává.  

 

Tabulka 5. Těžké kovy na vybraných lokalitách 

  Chvaletice -

přístav 

Čelákovice -kovohutě Štětí Lovosice -

Lovochemie 

Vzorek  I II I II III I I II 

Arsen mg/kg 39 26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Kadmium mg/kg 1,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Chrom mg/kg N/A N/A N/A 12 N/A 22 N/A N/A 

Měď mg/kg 49 N/A 1800 N/A N/A 130 N/A N/A 

Rtuť mg/kg 0,20 N/A 8,5 0,84 3,8 1,48 4,0 N/A 

Nikl mg/kg 200 120 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Olovo mg/kg 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zinek mg/kg 400 230 990 1800 920 180 1200 1500 

 

4) Nebezpečný hexachlorbenzen a DDT v Ústí nad Labem 

Během přípravy na DETOX tour Greenpeace odhalilo u staré výpusti Spolchemie do řeky 

Bíliny obrovskou koncentraci nebezpečného hexachlorbenzenu a velmi vysoké koncentrace 

jedovatého DDT v říčním sedimentu. Nalezená koncentrace 2000 mg/kg hexachlorbenzenu 

více než 100 000x převyšovala Normu environmentální kvality pro sedimenty dané 

nařízením vlády z roku 2011. Greenpeace proto celou věc oznámilo České inspekci 

životního prostředí (ČIŢP) a v rámci DETOX tour odebralo na stejném místě kontrolní 

vzorky sedimentů. Jejich analýza opět prokázala přítomnost jak DDT, tak 

hexachlorbenzenu, naštěstí však v daleko niţších koncentracích, které se blíţí obvyklým 

koncentracím v říčním sedimentu řeky Bíliny v této lokalitě. Nalezená koncentrace 

hexachlorbenzenu ovšem stále 16krát převyšuje Normu environmentální kvality.  

ČIŢP dle posledního vyjádření ze dne 17. 10. 2011 odebrala u staré výpusti Spolchemie 

kontrolní vzorky a provedla dvě kontroly v ústecké Spolchemii, jeţ můţe být případným 

zdrojem těchto látek. Výsledky šetření inspekce zatím nejsou k dispozici.  

Ve vzorku vody z výpusti čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích byl 

překvapivým zjištěním nález organochlorových pesticidů (lindan, alfa HCH, DDT) a hlavně 
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poměrně vysoká koncentrace hexachlorbenzenu. DDT a hexachlorbenzen obsahovaly i 

sedimenty odebrané u této čistírny, která čistí nejen komunální odpadní vody z Ústí a okolí, 

ale i odpadní vody ze Spolchemie. I proto jsme tato doplňující zjištění předali České inspekci 

ţivotního prostředí. 

Vlastností řady nebezpečných látek (včetně hexachlorbenzenu nebo DDT) je, že přetrvávají 

v životním prostředí dlouhá desetiletí a je nesmírně obtížné a drahé se jich zbavit. Navíc se 

akumulují v potravním řetězci a ohrožují nejvíce ty živočichy, kteří stojí na jeho vrcholu. 

Problém s nebezpečnými látkami nedokáží vyřešit ani čistírny odpadních vod, ani žádná jiná 

technologie „end-of pipe“ (na konci trubky). Většinou jej pouze přenese na jinou složku přírody 

nebo ho odsune do budoucnosti. Jediným skutečným řešením je odstranit zdroje těchto 

látek. V praxi to znamená jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami vždy, když je to 

možné. Tento princip „substituce“ je zakotven i v nové evropské chemické legislativě známé 

pod zkratkou REACH. 

 
Tabulka 6. Nálezy v Ústí nad Labem 

  Bílina - stará výpusť Spolchemie Labe u ČOV Neštěmice 

Matrice  sediment Sediment 

Datum  10.6. 14.9. 10.6. 14.9. 

Těžké kovy      

Rtuť mg/kg 5,1 1,4 0,64 0,48 

OCP      

p,p'-DDT  mg/kg 73 0,12 0,017 0,058 

hexachlorbenzen mg/kg 2000 0,27 0,31 0,32 

o,p' –DDT mg/kg 42 0,13 <0,01 0,056 

 

Matrice voda Voda 

OCP      

Lindan 

(gamaHCH) 
µg/l N/A <0,005 0,24 <0,005 

p,p'-DDT  µg/l N/A <0,005 <0,005 0,007 

hexachlorbenzen µg/l N/A <0,005 <0,02 0,042 

alfa HCH µg/l N/A 0,054 0,2 <0,005 

beta HCH  µg/l N/A 0,023 0,12 <0,005 

o,p' –DDT µg/l N/A <0,005 <0,02 <0,005 

 

 


