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1. Úvod - předmět TP

Negativni vlivy provozu motorových vozidel a údržby pozemnich komunika-
cí na Životni prostředí spočívají především v šíření těžkých kovů, polycyk-
lických aromatických uhlovodiků, polychlorovaných bifenylů' a řady dalšich
rizikových substancí do okolí pozemních komunikací, coŽ můŽe mít za nás]_edek
vstup těchto prvků a s]-oučenin do potravního řetězce.

Negativnim vfivům souvisejícím s provozem motorových vozide]- 1ze čeIit
monotoríngem vybraných škodlivín a soustavou násfedných technických či orga-
nizačnich opatření. V silničnim hospodářství se jedná o prevenci vstupu ně-
kterých kontamínantů do životniho prostředí jiŽ pŤi stavbě komunikace a při
její údrŽbě.

Při seřezávání krajnic a čištěni přikopů získávají správci komunikací
zeminu, která můŽe být různě kontaminovaná. Zemina, pro kterou nemají správ-
ci komunikaci vyuŽití, by1a jako odpad zatazována mezl nebezpečné odpady'
coŽ výrazně ovlivňuje výši poplatků za u]_oŽeni odpadu na skládky. Pro zjiš-
těni kontaminace těchto zemin v naších podmínkách zadalo MDS řešení projektu
s4oI/I20/603 ,,Výzkum vlivu provozu na pozemky dálnic a sílnic z hlediska
Životního prostředí".

Projekt se zabýval prob1ematíkou kontaminace zemin z příkopů a krajnic,
přiČinamí a opatřeními ke sniŽování kontamínace, i kontaminaci ovoce a trávy
ze silničnich pozemků. Cílem bylo zjištění skutečného stavu prostředí kolem
komuníkací v našich podmínkách' porovnáni s platnýmí předpisy a informace
správcům komunikací o skutečném stavu, o přičinách kontaminace a opatřenich
k jejímu sníŽení. Tyto výsledky byly zhodnoceny a získané poznatky jsou
zpracovány v následujících kapitolách těchto TP' určených především správcům
komunikací.

2. základrrí pojmy a ustanovení

2.L Použité zkratky

MDs - Minísterstvo dopravy a spojů

MZd _ Ministerstvo zdravotnictví

MZe - Ministerstvo zemědě]-stvi

MŽP - Ministerstvo Životního prostředi

PK - pozemní komunikace

TP - technické podmínky

PAU - po1ycyklické aromatické uhfovodiky

PCB - polychlorované bifenyly

MPH _ maximálně přípustné hodnoty rizikových prvků v zemědě]-ských půdách

NPM _ nejvyšší přípustné množství kontaminujíci látky v potravinách
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PM - přípustné mnoŽství

NPo _ nejvyšší přípustný

O - ostatni odpady

N - nebezpečné odpady

kontaminujíci látky v potravinách

obsah nežádoucí 1átky v krmivech

2.2 Základrrí Pojmy

Zemina: sypká nebo s]_abě zpevněná, snadno rozpojitelná hornina. Pod ná-
zvem zemina se v inŽenýrské geologii rozumí i půda. Da}ší definíce viz kap.
2.3.2.

odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se ji zbavit a přís1uší do některé ze skupin odpadů uvedených
v přiloze č. 1 k zákonu č. IB5/2007 Sb., o odpadech. Další viz kap, 2.3"3.

2.3 Zákonrl.á ustanovení a metodická opatření

2.3.L vyhláška užp a. B/L994 Sb., kterou se uPravují některé po_
drobnosti ochrany zemědělského půdrrího fondu

Vyhláška uvádí v přiloze č. 1 maximáIně přípustné hodnoty obsahu rízi_
kových prvků v půdách ná1eŽejicich do zemědělského půdního fondu pod1e způ-
sobu analytického stanovení.

Hodnoty přípustného znečíštěni půdy někter1imí škod1ív1ýnri ]-átkami ohro-
Žujícími existenci živých organizmů jsou uvedeny v přiloze č. 2, která je
souČástí této vyhlášky.

2.3.2 Metodický pokyn Pro ekologické škody lňp _ Krítéria
zneěištění zerrrin a podzemní vody (uvedeno ve Věstníku
uŽp a. 3/96 a příIoha ě. 3 TP)

Kritéria: koncentrace chemických ]_átek v zemině nebo podzemní vodě,
které slouŽí pro posouzeni úrovně znečištění zeminy a podzemni vody.

Zneěištění: stav, kdy v důs]-edku fidské činnosti se v zemině, podzemni
vodě, popř. v jiné složce Žp vyskyt'ují chemické látky pro dané prostředi
cizorodé svojí podstatou, koncentrací nebo množstvím.

Ekologická zál.ěž: úroveň znečištěni, kdy nefze vyloučit negativní dopa_
dy na zdravi člověka nebo jednot]_ívé složky Životního prostředí.
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2"3.3 Zákon ě. t85/2ool Sb., o odpadech a o změně některých del-
ších zákonů v platnérn znění

s3;
(2) Ke zbavováni se odpadu docházi vŽdy, kdy osoba předá movitou věc,

přislušejíci do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1- zákona,
t využití nebo k odstranění ve smys]u tohoto zákona nebo předá-]_i jí osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to,
zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochá-
zi i tehdy, odstraní-li movítou věc přislušejíci do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. L k zákonu osoba sana'

(3) Pokud v]_astnÍk v tizeni o odstranění pochybnosti podle S 79 odst. 1

pism. a) neprokáŽe opak, předpok1ádá se úmys1 zbavit se movité věci příslu-
šející do některé ze skupin odpadů v přiloze č. 1 k zákonu'

a) která vzniká u právnických nebo fyzíckých osob oprávněných
k podnikáni jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie,
při výrobě nebo nak]ádáni s látkami nebo výrobky nebo při jejich
využiváni nebo při poskytování sluŽeb. nebo

b) jejiž původní účefové určeni odpadlo nebo zanikfo.

S 79 odst. 1 :

(1) okresni úřad
a) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušejicí do některé ze

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu povaŽuje za odpad, a to
na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí
Ťizeni, v němŽ se tato otázka vyskytla,

b) podává návrh minísterstvu na zaŤazeni odpadu podle Katalogu odpadů pod1e
S 5 odst. 2,

c) udě}uje souhlas k nakládáni s nebezpečn1ýrni odpady; udě]ení souhlasu může
vázaL napodmínky

s4:
Nebezpeěný o{nd - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném

ve vyhlášce č. 3BI/200I sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazujici jednu nebo
více nebezpečných v]-astnosti uvedených v přiloze Ó. 2 k tomuto zákonu.

V1ružívrání odpadů - činnosti uvedené v příIoze č. 3 k tomuto zákonu.

báateriáJ-ové využití o{>adů - náhrada prvoťních surovin látkami získa-
n'ými z odpadů, které lze povaŽovat za druhotné suroviny, nebo vyuŽiti látko-
vých v]-astností odpadů k původnímu účelu nebo k jrnýn úče]-ům, s Výjimkou
bezprostředního ziskáni energie.

s6:
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro úče1y nakládání s odpadem
zařadit odpad do kategorie nebezpečný' je-Ii

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním
předpise, nebo

b) smišen nebo znečištěn některou ze sfoŽek uvedených v Seznamu sloŽek,
které činí odpad nebezpečným, uvedeném v pří1oze č. 5 k zákonu

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebez-
pečných odpadů.

(2) Má-li odpad jednu nebo vice nebezpečných vfastnosti uvedených
v pří1oze č. 2 k zákonu, je původce povinen zařadit tento odpad jako nebez-
pečný a nak1ádat s ním jako s nebezpečným, i kdyŽ nesplňuje podmínky uvedené
v odstavci 1.

(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčenim o vy1oučení nebezpečných
v]_astnosti odpadu ptokáži, Že odpad uvedený v odstavci 1 pism. b) nebo c)
nemá Žádnou z nebezpečných vfastností, nejsou povinni dodržovat reŽim stano-
vený pro nebezpečné odpady; jsou však povínni ověřovat, zda odpad tyto nebez-
pečné v.]_astnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba
v osvědčení o vyloučení nebezpečných rrlastností odpadu.

Povinností při nakláďání s odpady podle S 10 zákona ě. L85/20oL
sb.:

Každý rná při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejích nnožství a nebezpečné vlastností; odpady jejichž
vzníku nelze zabránit, nusí být w1nržíty, případně odstraněny způsobem,
ktorý neohrožuje lidské zdraví a žiwotní prostředí a kteqý je v souladu
s tímto zákonen a se zvJ-áštníní práwníní předpísy.

KaŽdý má při své činnostl nebo v rozsahu své působnosti povinnost v me-
zich daných tímto zákonem zajistít přednostně vyuŽití odpadů před jejich
odstraněním. Materiá]-ové využití odpadů má přednost před jinýn vyuŽitím
odpadů.

KaŽdý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem sta-
noveným timto zákonem a ostat'nimi právnimi předpisy vydanýmí na ochranu
Životního prostředi. Nakládání s nebezpečnýni odpady se řídi téŽ zvlášt-
n1mi právníml předpisy platnými pro výrobky, Iátky a přípravky se stejný-
mi nebezpečntýrni vlastnostmí, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích
právních předpisech k němu stanoveno jínak.

Ředění nebo mišeni odpadů za úče1em splněni kritérií pro ]ejich přijetí
na skládku a míšeni nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady
1e zakázáno.

Původce odpadů je povinen :

odpady zaŤazovat pod1e druhu a kategorií pod1e S 5 a 6,
zajistit přednostní vyuŽití odpadů v souladu s S 11,
odpady' které sám nemůŽe využít nebo odstranit v souladu s timto zákonem
a prováděcimi právními předpisy' převést do v1astníctví pouze osobě
oprávněné k jejich převzeti podle S 12 odst.3, a to buď přímo, nebo pro-
střednictvím k tomu zřízené prárrnické osoby,
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů pod1e S 6 odst.4 a nakládat s ními
pod1e jejich skutečných vlastnosťí,
shromaŽďovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorii,
vést průběŽnou evídenci o odpadech a způsobech nak]ádáni s ními, oh1ašo-
vat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu da.]-ší údaje v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a vyhláŠkou č. 383/2001 sb.'
zpracovat plán odpadového hospodářstvi v soufadu s tímto zákonem a vy-
hláškou č. 383/2007 sb., a zajišťovat jeho plnění,
platit poplatky za uk1ádání odpadů na skládky způsobem a V rozsahu stano-
veném v tomto zákoně,
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vykonávat konťrolu v1ivů nakládáni s odpady na zdraví lidi a Žívotni pro-
středí v sou]-adu se zvláštními právnímí předpisy a plánem odpadového hos-
podářstvi.
Původce odpadů je odpovědný za nakládáni s odpady do doby jejich vyuŽítí
nebo odstranění' nebo do doby jejích převzetí do vlastnictví osobě opráv-
něné k jejich převzetí pod1e S 12 odst.3. Za dopravu odpadů odpovidá do-
pravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví
odpady od původce, pŤeclnázeji povinnosti původce.

Evidence a otrlašování odpadů:

Původci odpadů a oprávněné osoby' které nakládají s odpady, jsou povinni
vést průběžnou evidencí o odpadech a způsobech nakládáni s odpady. Eví-
dence se vede za každou samostatnou provozovnu a za kaŽdý druh odpadu sa-
mostatně. Způsob vedení evidence pro jednot1ívé druhy odpadů stanovi vy-
hláška č. 383/2001 sb.
Původci a oprávněné osoby v případě, že produkuji nebo nak]ádají .s více
neŽ 50 kg nebezpečných odpadů za ka1endářní rok nebo s více než 50 tunami
ostatnich odpadů za katendářní rok, jsou povínni zasífat každoročně do
15. února následujícího roku pravdivé hlášení o druzích, množství odpadů
a způsobech nakládání s nimi okresnímu úřadu příslušnému podle místa pro-
vozovny. Způsob ohfašování stanoví vyhláška č. 383/2001 sb.

Poplatky za uložení o{>adů:

Za ukládání odpadů na sk]_ádky je původce povinen platit popIatek. PopJ_a-
tek se sk.]-ádá ze dvou sloŽek. Základni s]-ožka pop1atku se platí za ulože_
ní odpadu, za uloŽení nebezpečného odpadu se dáIe platí riziková sfožka.

Sazba poplatku za utrláÓání o{>adů Fré/L (kalendářní rok)

Sazba rizikového poPlatku za ukládání nebezpeěných odtrladů Ké/E (ka-
lendářní rok)

Poplatky se neplati za ukládání odpadů jako techno1ogického materiálu na
zajištění skládky za úče]_em technického zabezpečení sk]_ádky v soufadu se
schváleným projektem a provozním řádem skládky. Technologick1fin materíálem
není odpad, který je uk1ádán nad rámec projektu určujicího nezbytné
množství.

Kategorie od-
oadu 2002 až 2004 2005 až 2006 200'7 aŽ 2008 2009 a násfe-

duiíci ]éta
Nebezpečný

odpad
110 0 L200 14 00 1700

Komunální a
ostatní 200 300 400 500

Kategorie od-
oadu 2oo2 aŽ 2oo4 2005 až 2006 2001 aŽ 2008 2009 a násle-

dui ici ]-éta

Nebezpečný 2000 2500 3300 4 500
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Sankce

_ Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloŽí inspekce fyzícké osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která
- nezařadí odpad pod1e Katalogu odpadů,
- předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle io-

hoto zákona oprávněna,
_ nevede Ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů nebo zařizení nebo látek

s obsahem PCB nebo neplni ve stanoveném rozsahu ohlašovaci povinnost
nebo nezašle ve stanovené ]_hůtě nebo ve stanoveném rozsahu přis1ušné_
mu správnímu úřadu údaj týkaj ici zatizení k nakládání s odpady, nebo
evidenci po stanovenou dobu nearchivuje.

- Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloŽí inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnícké osobě| která
- zařadí odpad uvedený v S 6 odst. 1 písm. a),b) nebo c) jako odpad

ostatni nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatnim/ aniŽ by
měla osvědčení od pověřené osoby podle S 9' Že odpad nemá nebezpečné
vlastnosti,

- nakládá s odpady v zaŤízeních, ve kterých nakládání s odpady je zaká_
záno nebo neni povoleno,

- ředí nebo mísí odpady za úČe]_em splnění kritérií pro je;ich přijetí
na skládku nebo misí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatnímí od-
pady bez souhfasu přís1ušného správního úřadu,

- nakládá s nebezpečn1ými odpady bez potřebného souhlasu přisIušného
správního úřadu nebo v rozporu s nim,

- uk1ádá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcim
právnim předpisem zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání na
skfádku nedodrŽuje podmínky stanovené prováděcím právnim předpisem,

- neplni povinnosti stanovené tímto zákonem při nak]_ádání s vybranými
výrobky nebo odpady nebo zařizenimi podle části čtvrté zákona.

vyhlášky užp r zákonu ě. 185/2001 Sb.:

- č. 376/2ooL Sb., o hodnocení nebezpečných v1astností odpadů
- č. 38L/20oL sb., Katalog odpadů
- ě. 383/2ooL Sb., o podrobnostectr nakládání s odpad1r
_ ě. 384/2ool Sb., o naklád,ání s PcB v koncentraci wětší než 50 nq/kg

V kap. 4 TP jsou příno v textu odkazy na příslušná ustanoverrí těchto
wyhlášek.

2.3.4 Zákon ě. LL1/L997 Sb., o potfavínách a talrákorr,ých \r.ý_
robcích

Základní pojny S 2:

Pro úče1y tohot'o zákona se rozumi:

a) potravínami_1átky určené ke spotřebě č]_ověkem v nezměněném nebo upraveném
stavu jako jídlo nebo nápoj'

c) surovinami- zemědělské' Iesni, mořské a jiné produkty určené pro výrobu
potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,

e) zdravotně nezávadrrými Potlavinamí * potraviny, které sp1ňují chemické,
fyzíkáIni a mikrobiologickó poŽadavky na zdravotni nezávadnost stanovené
tímto zákonem, vyhláškou nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem
Ministerstva zdravotnictví podle S 11 odst. 2 písm. b),
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1) látkani kontanlnujícín:i-1átky, které se
výrobě' zpracování, balení, přepravě
zneěištěniny, mikroby, Žívé nebo mrtvé
těl'

do potravin dostaly neúmyslně při
nebo skladováni, mimo mechanícké
živočišné škůdce a ěásti jejích

n) uváděním do obětru_nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke
spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem pro-
Aai a

Povinnosti výrobců potravin S 3:

(1) PodnikateJ-, který vyrábí potraviny (výrobce) je povinen

a) dodrŽovat' požadavky na zdravotni nezávadnost, jakost, přepravu, sklado-
vání a technoJ-ogické požadavky stanovené zákonem a vyhláškou.

b) odděj-it prostory určené pro výrobu potravin a zacházení s nimi od ji-
ných prostor,

f) zajístit pravídelné posuzování shodyi) vyráběných potravin s poŽadavky
na zdravotní nezávadnost s technickými požadavky2|' stanovenýmí Eímto zá-
konem a vyhláškou, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhtáškou a vést o
tom evidenci,

s) určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kte-
rých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stano-
veným vyhláškou' provádět jejích kontrolu a vést o tom evidencí-

(2) Výrobce nebo dovozce potravin stanovených vyhláškou je povinen před uvá-
děním potravin do oběhu vydat písemné prohlášení o shodě podle odstavce 1písm. f) způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Zahájení výroby potravin je výrobce povinen oznámít nejpozději v denjejího zahájení písemně přislušnému orgánu dozoru s uvedenim svého obchodní-
ho jména, síd]_a a místa a předmětu výroby potravin.

Uvádění potravin do obě}ru podle S 10 :

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny

a) jiné než zdravotně nezávadné
b) klamavě značené
c) s proš1ýn datem pouŽite1nosti
d) neznámého původu

s11

(1) Podníkatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen

skladovat potraviny v prostorách a za
jejich zdravotní nezávadnost a jakost,
vy}oučit přímý styk potravin s fátkami
ní nezávadnost a jakost potravin.

podmínek, které umožňují uchovat

nepříznivě ovlivňujícími zdravot-

(2) Podníkatel uvedený v odst. 1 je dále povinen

neprod1eně při zjištění závad vyřadit z dalšího oběhu potraviny

uvedené v S 10 odst. I,
nedostatečně nebo nesprávně označené

a)

b)

1.

a)

Zákon č,22/1991 Sb., o
některých zákonů ve znění
S 2 písmeno h) zákona č.

poŽadavcich na výrobky o změně a dopJ_nění
předpisů
v pJ_atném zněn1

7

technických
pozděj ších

22/1997 Sb.,
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2.3-5 vyhJ-áška Mzd ě. 2g8/Lgg7 sb., kterou se stanoví chemické po-žadavtc1' na zdravotní nezávadnost jednotIír4ich drtrhů potravinve znění pozdějších pře$isů

Vyh1áška uvádi v přiloze č. 3 kontaminující látky v potravinách, hodno-ty nejvyššího přípustného množst'ví, přípustiého a speciálního mnoŽství propotraviny a skupíny potravín.

a) Nejrryšší přípustné nrrožství (NPM), pří jehoŽ překročení je potravina apotravinová surovina vyloučena z oběhu,
b) Přípustné nrrožstvi (pul; podnínky posáuzení potravin podle této ]-ímitníhodnoty stanoví pří1oha 3,
c) Speciální urrožství (SM), které se stanovi pro potraviny pro zvláštni vý-živu; při překročení této hodnoty nelze potravínu pouzit- pro určený 

"pá-ciální účef"

PříIoha ě. 3
w potrawinách:

k vyhlášce 298/L997 sb. Kontam:inující látky

U jednotlivých kontaminujících látek jsou vyznačeny hodnoty nejvyššiho
přípustného množstvi, připustného a specíálního mnoŽst'ví pro potiaviny a
skupiny potravin. Pro potraviny, Pro které nejsou uvedeny hodnoty jmenovitě
nebo nejsou zařaditelné do skupiny potravin, platí limitni hodnota pro po-
traviny obecně podle označení A nebo B. Pro ovoce p1atí skupina B.

Pti z1ištění, že 1e hodnota přípustného množství v potravině překročena
do 50 z, odebere se ze šarže, ze které byla tato pot'ravina vybrá-
na,odpovídajici počet vzorků (n). V případě, že překročení přípustného mnoŽ-
ství nebude prokázáno u vyššiho počtu vzorků neŽ (M), bude potravina posou-
zena jako zdravotně nezávadná. Počty vzorků jsou uvedeny u jednot1ivých kon-
taminujících ]_átek pro dané druhy potravin ve s1oupci přípustného množství
zlomkem n/M.

Při překročení o více neŽ 50 3 přípustného množstvi se potravina poklá-
dá za jinou neŽ zdravotně nezávadnou

2.3.6

s2

Zákon ě. 9a/L996 sb. I o krmivech ve znění zákona ě. 244/2o0o
sb.

Pro úěely tohoto zákona se rozumí

a) hmivy produkty rostfínného nebo živočišného původu a produkty jejich
průmyslového zpracováni, které jsou určeny pro výživu zviřat,

doplňkowýni látkani látky, které při pouŽití v krmivech ov]ivňují pŤiz_
nivě vfastnosti krmiv,

hospodářs!ýni zvířaby zviŤata, která jsou obvyk]_e člověkem chována a kr-
mena pro potřebu lídské výŽivy,

uváděním do oběhu nabizení, skladování za úče}em prodeje a prodej krmiv,
doplňkových látek.

b)

i)

m)
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2.3.7 Vyh1áška Mze ě. 45L/2ooo Sb", kterou se provártí zákon oknnivech

V při1oze č. 3 stanoví vyhláška nejvyšši přípustné obsahy nežádoucíchlátek v krmívech pro jednot1ivé druhy r<rmiv.

3. Zdroje zneěištění okolí Pozenrních komunikací

okolí pozemních komunikací je kontaminováno celou řadou známých í ne-
známých zdrojů. Jsou to zejména:

- provoz motorových vozidel'
- výstavba, údržba a opravy komunikací'
- obhospodařování sousedních zeměděIských pozemků,

další v1ivy:

- průrnysl a enerqetika,
- spalovací procesy při lokálnim vytápěni,
- další nekontrolovate1né v1ivy.

3.1 Prowoz motororných vozide]-

3.1.1 Zploďiny motororr'ých vozidel

Zdrojem znečištění jsou především zplodiny z výfuků, které obsahuji
ve]-ké mnoŽstvi škodlivých Iátek. Spalování benzínů na bázi ropných uh]ovodí-
ků s o}ovnatými' chlorovanými a bromovanými aditivy ve funkci antidetonač-
nich přísad v minulosti provázelo hromadění o1ova v oko]-í komunikací' Při-
čemž množstvi o]_ova vázaného v okofním prost'ředí úměrně rost]_o s íntenzítou
silničního provozu a s mnoŽstvim pouŽitého olovnatého antidetonátoru. Sou-
časný obsah o]-ova v benzínech vyráběných v české repub1ice v posledních ]-e-
tech pokles]_ na minímum. U benzínu super a speciál je O,2O3 q.kg-'u u benzí-
nu natural dle Čsu nn zza do 01005 g.I_1. Z hlediska kontaminace o]_ovem se
jedná o staré záLěže.

Polychlorované bifenyl-y (PcB) a další zmíněné halogenované sloučeniny
se rovněž hromadí v opotřebovaných motorových olejích, které sporadicky od-
kapávají z automobilů a lokáfně kontaminují jak vozovku, tak jeji okolí,
nebo jsou uvolňovány pří autohaváriích.

Motorové oleje obsahuji značná kvanta zinku (minimáJ_ně 0r1 % hmotnos-
ti) ' )ehož s1oučeniny se používají ke stabilizaci olejů. Spolu se zinkem
obsahují některé oleje patrně i s1oučeníny kadmía' buď jako stabilízátory
nebo jako nečistoty z technického zinku. U staršich nebo špatně udrŽovaných
automobi]_ů dochází k vyhořívání zbytků motorových oJ-ejů ve válcí motoru,
čímž se zinek, kadmium a PcB rozprašu;í do oko]_í komunikaci.

3.L.2 obrus ěásEí vozide]- a povrchu vozovky

Da1ším zdrojem kontaminací z provozu vozíde]- je obrus pneumatik, brzdo_
vého ob]-ožení a obrus povrchu vozovky. D1e zahraníčnich pramenů pronikají do
oko}í komunikací v}ivem obrusu pneumatik zejména olovo, měď' nikl, chrom,
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Zatímco vlivem obrusu brzdového obloŽeni se uvolňují předevšim měď, nikl'a
olovo.

obrus povrchu vozovky, případné odlupováni zrn kamenlva s Živičnýtn po_
jivem, je přiČínou hromaděni po}ycyklických aromatických uh]_ovodiků {PAU)

v silničním prachu a v zemině v okolí vozovek. Vysoké obsahy PAI'] se vyskytu-
jí zejména na úsecích, kde byly provedeny dehtové nátěry.

3.2 Výstavba, údržba a opravY konunikací

Použití materiálů nevhodných z hlediska životního prostředi při výstav-
bě, údržbě a opravách vozovek můŽe být dalšim zdrojem kontaminaci. Při nedo-
statku kvalitních materíálů v minufostí byly hledány náhrady za kamenivo i
pojívo. Některé náhradni materiály nejsou pro Životni prostředí příIiš vhod-
né a při recyk1aci se mohou opět dostat do obrusné vrstvy. Na některých úse-
cích bylo na příklad ktasické kamenivo nahrazováno vysokopecní struskou,
která můŽe obsahovat větší mnoŽství rizikových prvků. Jiným, dříve pouŽíva-
nýn nevhodným konstrukčnim materiá1em, jsou Žívičná pojiva jako je silniční
dehet nebo jeho směsi s asfa]tem, stejně jako Živičná pojiva připravená při-
mísením pyrolyzního o1eje do asfaltu apod.

Z ekoloqického hlediska jsou naprosto nevhodnou technologíi dehtové ná-
těry. Na rozdi:- od asfa1tu, jehoŽ obsah polycyklických aromátů je 9-I2
mg.kg-1 (pro AP-80 až 2OO), obsahují si}niční dehty aŽ 50 000 mg.kg-l PAU.
Proto je v kap. 4.2.2 uveden zákaz použivání dehtových pojiv při údrŽbě ko-
munikací.

PouŽÍvání tot'álních herbicidů nebo retardátorů (regulátory růstu) pro
]ikvidaci plevelů a potlačení růstu trávy na silničnich pozemcích je da1ší
zátěži prostředí cizorodými 1átkami, která se může projevit na kvalitě
podzemních vod.

Značně problematícká z hlediska ekologického můŽe být i zímní údrŽba
komunikací. V případě nevhodného chemického s1oženi posypového materíálu,
tvořeného struskami a škvárami z uh).i můŽe být tento posypový materíál ve'lmi
významným zdro1em řady toxických prvků, především arzenu' beryllia, vanadu,
zinku a v některých případech i zdrojem stop uranu.

T při používáni některých chemických rozmrazovacich materiálů se zvýše-
nými obsahy toxických kovů. kyanidů a fluorídů můŽe docházet ke kontamina-
cí.

K vyššimu uvofňováni zinku dochází kombinací následujicich v]_ivů:

1. zínek ze zpl-odin motorových vozidel při vysoké intenzitě provozu,
2. zinek z intenzívni koroze karoséríi vozide] a svodide1 upravovaných zin-

kováním způsobené chemíckými rozmrazovacími materiály
3. zinek z pos1pových materiálů - proto je v přílohách č' 1 a 2 TP

V pos\povém materiálu sledován.

3.3 obhospodařování sousedních zerrědělských pozelntců

Zdrojem kontaminací v okolí pozemnich komunikací můŽe být i zemědělská
výroba. Pestícidy' umělá hnojiva s vyššim obsahem některých kovů a další
chemické prostředky pouŽívané v zemědělství mohou přispět ke kontaminaci
zejména v mistech, kde se pole svaŽuje ke kontaminaci a neby1a provedena
žádÍ|á protierozní opatření' nebo na plochách ošetřovaných letecky. Někdy
docházi i k v1pouštění močůvky do silničních příkopů.

10
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3.4 DaIší vJ-irry'

Dalšími, často nekontro]-ovatelnými vlivy, mohou být:
- imise v průmyslových oblastech a v ob}astech tepe}ných enerqetických za-

Ťizeni,
- spa}ovací procesy při ]-okálnim vytápěni'
- autohavárie, nebo haváríe průmyslových zařizeni,
- odhazování nebo vylévání chemických ]-átek do přikopů.

4 Zerrrina z příkopů a krajnic

Zemina vytěŽená při čištěni přikopů a krajníc přináší správcům komuni-
kací problémy (náklady na těžení, dopravu, hodnocení' uk1ádání apod. ) . Proto
je v jejich zájmu, abY tohoto materiálu bylo co nejméně.

4. L opatření ke snížení rnrrožství vytěžené zeniny

Základním opatřením ke snížení nákladů na údržbu je snížít množství
materiáIu, které je nutno těŽit. Jedná se zejména o:

- sniŽení mnoŽsLvi zeminy nanášené na PK při činnosti zemědělců (sklizeň
apod. ) a při výstavbě objektů v btizkostí pozemních komunikací,

- úěinná protierozní opatření, která zabráni, aby se z p1och poloŽených
výše neŽ je vozovka PK při přivalových sráŽkách splachova1y částice ze-
min do odvodňovaclho zařizení a na vozovku. Tato opaťření mohou být na
si]_ničnich pozemcích (viz TP 53 Protierozni opatření na svazích pozem-
ních komunikací) nebo na sousednich výše poJ-oŽených pozemcích zejména
zemědě1ských'

- postupné sniŽování používání zdrsňujících pos1rpových materiá1ů pro zimni
údržbu komuníkaci.

V případě, Že majitel sousedniho pozemku nemá provedena protierozní
opatření, má nařídit si]-niční správní úřad odstranění zdroje ohrožení podle
s 35 zákona č. L3/1'991 Sb., o pozemních komunikacích ve znéni pozdějších
předpisů.

V připadech' kdy dochází ke znečíšťováni komunikaci cizim zaviněním, je
třeba uplatňovat škody.

Přitom vzníkfé škody se děli na :

- odtěŽení a na]_oženi naneseného materiá]-u,
- odvoz materiálu (doprava),
- poplatky za uložení materiálu na skládky,
- v případech' kdy je podezření, Že by materiá]_ mohf mít nebezpečné vlast-

nosti, i náklady na hodnocení nebezpečných v1astnosti,
- při prokázáni alespoň jedné z nebezpečných vlastností, pop1atky za uklá_

dáni nebezpečných odpadů.

Uplatňování těchto škod má vést ke sniŽení mnoŽství stálého nebo opako-
vaného znečišťování silničních pozemků.

Sílnični správní úřad uloŽí pokutu až do výše 200 000 Kč právnícké oso-
bě, která pod1e S 42 odst. 1' písmeno d) při obecném pouŽívání PK poruši}a
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zákazy stanovené v s 19 odsť. 2) zákona č. 13/7997 sb.' o pozemnich komuni-
kacich (zákaz znečišťování PK, jejich součásti a přislušenství) 

"

4.2 opatření ke snížení kontamínace zeurin

4.2.L čínnosti a okolnosti, které zwyšují kontaminaci zemin
z příkopů a krajnic:

_ pouŽíváni dehtových udrŽovacich nátěrů, postřiků a penetračních makada-
mů, které obsahují mimořádně vysoké koncentrace polycyklických aromatic-
kých uhlovodiků (nebezpečné odpady),

- prvni rok po provedeni nátěrů nebo emu]zních kalových vrstev obsahují-
cích asfaltové emulze, ředěné asfa1ty apod. (mohou být nebezpečné odpa-
dy, zejména v mistech, kde pojivo v původni obrusné vrstvě obsahovalo
dehet),

_ provoz motorových vozidel vyšši intenzity. který můŽe být zdrojem vyš-
ších obsahů zejména olova, zinku apod., aIe hodnoty vyhovují limitnim
koncentracim pro ostatní odpady,

- používání chemíckých razmTazoýacích materiálů s vysokým obsahem škodli-
vin (zinek, apod.) při zímní údrŽbě'

_ pouŽivání strusky a škváry s vyššim obsahem arzenu' barya, berylia, nik-
fu, olova, vanadu a zinku při z1mni údrŽbě,

- průmys'lové exhalace ze spa1ovacích procesů,
- výskyt geochemických anomálií (pro kovy),
- bodová kontaminace, havárie apod.

Správce komunikace nemůŽe ov]-ivnit všechny zdroje znečištění, např.
mnoŽství antidetonačnich přisad do benzinů, konstrukci vozide1 a jejích
technický stav, intenzít'u silničního provozu, oko1ní průmyslovou a zeměděl-
skou výrobu, ale může údržbu komunikací provádět tak, aby přílíš nezvyšoval
zá|uěž žívotního prostředí a mohl vytěženou zeminu w1n:žívat sám, nebo ji na-
bídnout k rr1ružití jinénu.

4.2.2 opatření při Ietní údržbě komuníkací

Při běŽné údržbě komunikací mimo zimní období' zejména při vyspráv-
kách, údrŽbě' opravách a obnově krytů vozovek, při provádění vodorovného
dopravního značení, nátěrech sílničniho vybaveni, údrŽbě objektů a při ošet-
řování sílniční zeJ_eně je třeba, aby správce komunikace pouŽival jen výrobky
šetřící životni prostředi, to znamená takové, které neobsahuji větší mnoŽ-
ství těžkých kovů' polycyk1ických aromatických uhlovodiků a polychlorovaných
bifenylů, a tyto požadoval i od výrobců a dovozců (v sou1adu se zákonem č.
22/1991 sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména nařízením v]-ády č. 1B/1999
Sb. a NV č. 163/2002 sb. ) "

opatření ke snížení kontaminace:
- zákaz používání dehtů a asfaltodehtů pro nátěry, postřiky a penetraění

sslsSrtamy ! 1

- na výstavbu a opravy vozovek použivat materiály (pojivo, kamenivo), kte-
ré neobsahují vyšší mnoŽstvi škodlivin (zejména organických),

- používat pouze takové barvy pro vodorovné dopravní značení, nátěry mos-
tů a svodidel, které neobsahuji škodlivé sloŽky,

- provést vyčištění přikopů a krajnic před prováděním asfaltových nátěrů,
emulzních ka.Iových vrstev, mikrokoberců, asfaltových koberců apod. l přo-
toŽe zejména během prvního roku po aplikaci můŽe docházet k nadměrné
konLaminaci zemin z příkopů a krajnic.
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4.2.3 opatření při zimní údlžbě komunikací

Při zimní údržbě komunikaci je nutno:

- používat pouze chemické Tozmrazovací materíály (sů1, sr|,Po' AQUA gelo
apod. ), které vyhovuji limitům uvedeným v ptiloze č. 1 těchto TP'

- pouŽívat pouze zdrsňujicí posypové materiály (struska, škvára, pisek,
drť), které vyhovují tímitům uvedeným v pří1oze č. 2 těchto TP,

- dodrŽovat Lechnclogie zimní udrŽby, aby se zabránilo nadměrnýrr clávkám

posypových prostředků (mechanické odk1ízení sněhu' dodrŽování dávek pro
PosYPY, kontro1a seřizení s14pačů dle TP 12'l atd.).

Přilohy č. 1 a 2 TP uváději nejen límíty škodlivin pro jednotlivé druhy
pos1rpových materiá1ů, a1e i metodiku odběru vzorků pro stanoveni fyzikálních
a mechanických vlastností a pro chemické rozbory, způsob přípravy vociného
roztoku u chemíckých rozmrazovacích materiáfů, včetně doporuČených metod pro
stanovení limítovaných škodlivi-n. Podrobné zpracováni standardů pro posypové
materiály zajisLi jejích jednotné hodnocení.

Na zákfadě uvedených límítů je třeba vybirat při výběrovém řízeni jen
takové pos1rpové materiály, které vyhovují nejen po stránce techno.logické a
ekonomické, ale vyhovuji i z hledíska Životniho prostředí. od všech výrob-
cůldovozců/distríbutorů je třeba požadovat údaje o obsahu škodlivin uvede-
ných v příIoze č. 1 pro chemické tozmrazovací materíály a v příloze č. 2 pro
zdrsňujici posypové materiá1y podle metodiky stanovené v těchto přílohách
TP.

Správci komunikaci musi použivat jen ty materiály, které obsahem riziko-
vých prvků nezpůsobí vysoké náklady na ukládáni zemin z příkopů a krajnic.
Přitom je třeba provést kontrolní rozbory (např. 1 x za rok) v rámci silnič-
ního hospodářství centrálně Ťizené, aby se ověřifo, zda dodávané pos1,pové
materíály odpovídají výrobcem/dovozcem/distributorem uváděným hodnotám. Pro
zajištění vhodných chemických tozmt:azovacích materiálů je třeba poŽadovat
výs1edky od kaŽdého disťríbutorat neboť distributor může provádět určrlé
úpravy původního materiáJ-u od výrobce (např. přísady proti spékavosti nebo
proti korozi apod. ) .

4.3 Vr.užití zemin z příkopů a krajníc

4.3.L Možnost v!'užití zeniny na zemědělské pozemky

Pro posouzení možnosti ukládat zeminu vytěŽenou z příkopů přimo na
sousední zemědě}ské pozemky se hodnoti zemj_na pod1e vyhlášky č. 1-3/7994 sb.,
kterou se upravuji některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Přífoha č. 1 k vyh}ášce uvádí obsah rízikových prvků v půdách pro výluhy 2 M

HNo3 a pro rozklad lučavkou královskou. Příloha č. 2 uvádi ukazate]e znečiš-
tění zemíny pro další anorganické a orqanické 1átky včetně PAU a PCB.

Pro vysoké obsahy PAu' PcB a některýc}r rizikov,ých prvků (As, Be, Cd, Pb,
Zn) v zerrrinách z příkopů a krajnic, které překraěují J-imit1r pro zerrědě1skou
půdu, není vhodrré uk]_ádat tuto zeminu při ěištění příkopů příruo na okolní
pozenky sIoužící zenědělské rr'ýrobě"

Proto musí být nové čistiie příkopů založeny na principu odtěŽení
zeminy a jejiho odvozu na místo vyoŽiti, úpravy nebo odstraněni.
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4.3.2 V1'užití zem:iny na zemní úprav1, a rekultivace

Vytěženou zemlnu je třeba v první řadě vyuŽít při vlastní činnostisprávců komunikací- Zeminu odtěženou z příkopů a krajnic, která nemá nebez-peČné vlastnosti, je moŽno pouŽít na zasypáni rýh na svazich pozemních komu_nikací, na dos149ání krajnic apod" na silničnich pozemcich. Tím se snižímnoŽství zeminy, kterou by bylo nutno dekIarovat jako odpad a odstraňovat.
Dále je třeba tuto zeminu nabídnout k vyuŽití v rámci okresu, kraje,např. na odstraněni škod po záplavách, na navážky, rekultivace skláde1 apóo.(v příloze č. 5 TP je vzor dopisu - nabídka využití zeniny z příkopů a kiaj-nic) .

Na posuzování vlastností přa'nísťované výkopové zeniny a stavební sutěv souvíslosti s jejín využitírn na rekultiva-ění práce, terénní úpravy a Po-dobné ěinnosti Ize použít tÚetoďický pokyn l&.p - Kritéría zneěištěnf 2amin 3podzenní vody (příloha ě. 3 TP). Pro nezenědělské úěe].y (rekultivace a te-rénní práee) lze tuto zeninu pouŽít v případě, že koncentrace škodIivin jsou
nižší než hodrroty kritérií B. Konkrétní požadavky na kvalitu zenuln stanovíprojektová dokr:mentace přís3-ušnýďr prací (rekuItivace. nás1py, zavážky
apod. ) .

Překroěení krítéríí B jLž rryžaduje předběžně hodrrotit rizika plyroucí
ze zjištěného zneěíštění.

ByIo zjiŠtěno' Že v běžných podmínkách, tj. tam, kde v rninulých .Ietech
nedoš1o k havárii vozidla ptevážejici nebezpečné látky a připravky (pod]-e
ADR a zákona č. 151/7998 Sb., o chemíckých látkách a chemických připrav-
cích), nebyly v posledním roce prováděny nové nátěry, emulzní kalové vrstvy
obsahujíci asfaltové emulze, ředěné asfalty, koberce a mikrokoberce a tam'
kde nebyla použíta dehtová a asfaftodehtová pojiva, vyhovují obsahy jednot-
livých ukazatelů kritériím B uvedeným v Met'odickém pokynu MŽP - Krit'éría
znečištění zemin a podzemni vody v příloze č. 1 (pří1oha TP č.3) - Z tohoto
důvodu je třeba tyto skutečnosti s1edovat a přizpůsobít plán odběru vzorků
(víz kap. 4.6) .

4.4 Zemina z příkopů a krajnic posuzovaná jako odpad.

Zemina vyt'ěžená z příkopů a krajnic, kterou správci komunikací nevyuži-
ji pro svoji činnost ani nena]_eznou odběratele' který ji převezme jako zemí-
oUr je věc, které se potřebuji zbavit a podle zákona č. 185/2001 sb. se tedy
jedná o odpad. Původce odpadu ve smyslu zákona je ten, pří jehoŽ činnosti
odpad vzniká, V tomto případě správce komunikace.

I v tomto případě nusí správce komunikace zajistít předrrostní v1.užití
odpadů v souladu s s 11 ts 16 odst. 1 b) ] zákona ě. Ls5/20oL Sb. , tzn. trva-
le nabízet odpad k qnržití Jinýn organrizacín. vyuŽiti zemíny na rekultivační
vrstvy skládky' v podzemních prostorách a na povrchu terénu upravuje S 11 a
12 vyhlášky č. 383/2001" sb. Teprve odpad, který nelze využit je možno od-
stranit. V pří}oze č. 6 TP je uveden vzor dopisu - nabidka zeminy, která je
evídována jako odpad, k vyuŽiti cizim organízacim.

Původce odpadu je povinen vždy zaŤadiE odpady pod1e druhu a kategorií
stanovených v Kata1ogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se sta-
noví Kata]og odpadů). odPady, které sám nenůže wy.užít nebo odstranit, lze
převést do vIastnictví Pouze osobě oprávněné k jejich převzetí!
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4"4.L Postup při zařazování odpadů dle Katalogrr odpadů

Zemina vytěŽená z přikopů a krajnic patři dle vyh1ášky MŽP č" 38L/200I
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a dalši
seznamy odpadů podle pří1ohy č.1 ,,Katalog odpadů" do podskupiny 17 05 Zenina
(včetně vytěŽené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a rrytěžená hlušina.
MůŽe se jednat o :

Kód odpadu

17 05 03*
11 05 04

nazev

Zemina a kamení obsahující nebezpečné 1átky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalo-
gová čís1a odpadu, z nichŽ jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé
nikoliv (tzv. zrcadlové poloŽky) , odpad se zaŤazuje pod katalogové čísfo
v sou1adu s S 6 odst. 1 písm. b) a c) a S 6 odst. 2 zákona.

dít
a)

b)

Znamená to , Že původce je povinen pro úče1y nakIádáni s odpadem zaŤa-
odpad do kategorie nebezpečný, je-ri
smíšen nebo znečištěn některou ze s1oŽek uvedených v Seznamu s1oŽek,
které čini odpad nebezpečným, uvedeném v přiloze č. 5 k zákonu, nebo
smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných
odpadů uvedeném ve vyhlášce Č. 381/2001 sb.

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příJ-oze
č. 2 k zákonu, je původce povinen tento odpad zařadit jako nebezpečný a na_
kládat s ním jako s nebezpečným' í kdyŽ nesplňuje podmínky uvedené v bodech
b)ac)S6zákona"

V pří1oze č. 2 kvyhrl.ášce č. 3B1'/20o1' Sb., ,,Seznam nebezpečných odpa-
Ciů", tj. mezi odpady. které jsou vŽdy povaŽovány za nebezpečné, zeminy uve-
deny nejsou.

Na zák]_adě výzkumu prováděného v 'Ietech 1993-2001 přicházi v úvahu, Že
v zeminách z příkopů a krajnic by moh1y ojediněle překračovat koncentrace
PAU' PCB, proto je třeba tyto škodlivíny s]edovat.

Na základě výsledku analýz zařadi původce odpadů zeminu pod kód 17 05
04, nepřekročí-1i limitni koncentrace PAU a PCB pro nebezpečné odpady.
V případě, že na úseku dojde k havárii, je třeba zjistit kfasifikaci chemic-
ké látky d1e zákona č. 1'5'l/1'99B sb., a prováděcích předpisů (z1isti ve spo-
Iupráci s po1icíí a hasíči).

4.4.2 Hodnocení nebezpeěných vla,stností odpadů

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro úče1y nakládáni s odpadem
zařadit odpady podte Katalogu odpadů (vyhJ_áška MŽP č. 381/2oO1- sb. ) .

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provede původce o{>adů porov-
nánim kritérli stanovených pro tyto vlastnosti v přílohách č. I a 2 vyhlášky
č. 316/2ooL sb., o hodnoceni nebezpečných vlastnosti odpadů.

Riziko překročení kritérií při hodnocení nebezpečných vlasťností podle
pří1ohy č. 1 k vyh1ášce č.316/2001 sb., u zemin z příkopů a krajníc existu_
je v následujících případech :

- v číštěném úseku komunikace došfo k haváríi vozíd]a převáŽejicího
nebezpečné tátky a přípravky ( viz Dohoda ADR, zákon č. I51/799B Sb., o
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chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších
zákonů) ,

- v čištěném úseku je vozovka s dehtovými nebo asfaltodehtov]frni pojivy,

- v čištěném úseku byly v posledních dvou letech provedeny nátěry' emulzní
kalové vrstvy obsahujici asfa.]_tovou emu1zi, ředěné asfaIty apod.

V těchto případech je třeba prověřit, zda zemina - odpad, nemá nebezpeč-
név1astnosti.Zeminy,kterépocházejízúseků,@některázvýše
uvedených ekuteěností, nenají dJ'e výsJ-edků anal_ýz prováděných v ]-etech 1993-
zoot, neůrezpeěné vJ-astnosti :

H1 Výbušnost
H2 oxidačni schopnost
H3 Vysoká hoř}avost
H4 DráŽdivost
H5 Škodlivosť zdravi
H6 Toxicita
H'l Karcínogenita

Tuto v]'astnost maji odpady, které obsahuji karcínogenní látky a mohou po
vdechnutí. poŽiti nebo proniknuti kůží vést k onemocněni rakovinou nebo
zvýšit četnost výskytu rakoviny.
Z výs1edků řešení projektů v1plývá, Že mohou přícházet v úvahu pouze
PAU, a1e podle limitů by muse1a být celková koncentrace PAU >0' 1 8, tj.
1 0O0 mg/kg = 1" s/ks. Maximálni hodnoty PAU v zemínách z příkopů a kraj-
nic jsou minimálně o řád nižši, takŽe tuto nebezpečnou vlastnost nemají.

H8 Žíravost
H9 Infekčnost
H10 Teratogenita
H11 Mutagenita
H12 Schopnost uvo]-ňovat vysoce

kyselinami
toxické a toxické pfyny ve styku s vodou nebo

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné tátky do Životního prostředi při nebo po
jejích odstraněni.
Tuto vlastnost maji odpady, které mohou jak1ýmkolív způsobem vést při
nebo po svém odstraněni ke vzniku škodlivých látek' které negativně pů-
sobí na Životni prostředí a zdravi ]-idí. Jako nebezpečný odpad s touto
nebezpečnou v]_astností se hodnoti odpad' který uvolňuje do vodného vý-
luhu škodlivíny v množstvích překračujících hodnoty límitních koncent-
raci ve výluhu sLanovených v tabulce č. 6.1 pří1ohy č. 6 a,/nebo obsahu-
je vybrané škodlíviny v množství překračujicím límitni koncenLrace sta-
novené v tabulce č. 6.2 přilohy č. 6 vyh1ášky č. 316/2001 sb.

Zhodnocenim výsledků řešení projektů bylo zjištěno, Že u zemin
z příkopů a krajnic k překročeni ]-imitů pro třídu vy1uhovatefnosti III
(toLéŽ co límitní hodnoty v tabu]-ce č. 6.1) ani k překročeni fírnitní
koncentrace v tabulce č. 6.2 nedochází

H14 Ekotoxicita je u zemin hfuboko pod limitem d]_e vyhlášky č. 3'76/2007 sb.,
u 94% testovaných vzorků zemin nedosahovala inhibíce organizmů 50 ?

V případě, že na čištěném úseku dojde k
nebezpečné 1átky a přípravky (viz Dohoda ADRí
mických látkách a chemíckých přípravcích) ' je
na převážené látky.

havárii vozidla převáŽejícího
zákon č. 1'5'|/7998 sb., o che-

nutno ověřit situaci s ohledem

zjistí-li se na základě analýzy, že zenina z příkopů a krajnic ná ně-
kterou nebezpečnou v]_astnost, uvederrou ve wyhlášce ě. 376/2ooL Sb., je nutno
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odPad oznaěit jako nebezpeěný a takto s ním nakládat, í když není v lGta1ogu
odpadů označen jako nebezpeěný.

4.4.3 Evidence odpadů

Původce odpadů je povinen vést evidencí odpadů. Způsob a rozsah je dán
zákonem č. tTs/20OI Sb. a vyh1áškou č. 38312001 sb. ' o podrobnostech naklá-
dání s odpady.

Průběžná evidence odpadů musi obsahovat tyto údaje:

a) název původce a jeho IČo,
b) název provozovny'
c) úp1ná adresa provozovny,
d) kÓd okresu (cZ-NUTs 4).
e) identifikačni Čísto zák]-adní územní jednotky obce místa adresy (7CzÚJ)
f) kÓd odvětvové klasifíkace ekonomických činností (oKEČ),
g) pořadové čisfo záznamu,
h) kód druhu odpadu pod1e Katalogu odpadů'
i) název druhu odpadu pod1e Kata1ogu odpadů,
j ) kategorie odpadu podle Kata1ogu odpadů,
k) mnoŽsLvi vznik]ého odpadu,
k) způsob na1oŽení s odpadem (využití nebo odstranění vlastnímí prostředky'

předáni k vyuŽiti nebo odstranění jiné oprávněné osobě). přitom 1ze pou-
žiŤ kÓdy z tabulky č. 1 přilohy č. 20,

m) množství předaného odpadu k dafšímu vyuŽiti nebo odstraněni a identi-
fikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán,

n) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedeni
evidence.

PrůběŽná evidence odpadů se vede při kaŽdé jednotlivé produkci odpadů.
V případech' kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběŽná evi-
dence v týdennich intervafech.

Původci odpadů a oprávněné oso\' v případě, že produkují nebo nakládají
s více než 50 kg nebezpečných o{>adů za kalendářní rok nebo s více než 50
tunamí ostatníc}r odpadů za kalendářní rok, jsou powínni zasí]-at každoroěně
do 15. února následující}ro roku pravdívé úplné hlášení o druzích, množství
odpadů a způsobech nakládání s nimí a o původcích odpadů okresnímu úřadu
příslušnénu pod1e místa Provozovrly,' ve statutárních městech magistrátu.

H]ášeni se odesílá na formuláří o Hlášeni o produkci a nakládání
s odpady (příloha č. 20 k vyhJ-ášce č. 383/200I Sb. ) ' místně přis1ušnému re-
ferátu Životniho prostředí okresního úřadu nebo odboru životniho prostředí
magistrátu. Hlášení o roční produkci odpadů a nakládání s odpady se zasílá
za každou sámostatnou Provozovnrr a za' kažďý druh odpadu zv1ášť.

4.5 Nak].ádání se zeminou jako odpadeun

Pokud se zemina stane nepotřebnou, to znamená, Že
údržbě komuníkací apod. ' je odpadem. 1 v tomto případě
č. 18512001 sb. trva.le nabizet odpad k vyuŽití.

ne1ze využít pří
nutno dle zákona

Pokud má zemína nebezpečnou vlastnost je nutné zajistit její odstranění
v souladu s přilohou č. 4 zákona č. 185/2001 sb.

la
je
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Nakládat s nebezpečnými odpady 1ze jen se souhlasem mistně příslušného
okresního úřadu. Ná]-ežítosti žádosti o souhlas k nak.Ládání s nebezpečnýni
odpady jsou uvedeny v S 2 vyhtášky Č" 38312001 Sb. Původci odpadu, kteři

''ut 
raá.ii v poslednich dvou fetech s nebezpečnými odpady v mnoŽstvi větším

než 1OO tun za rok jsou povinni zajišťovat odborné nakládáni s odpady pro_
střednictvim odborně způsobilé osoby - odpadowého hospodáře. odpadový hospo-
dář odpovídá původcl za zajištěni odborného nak.Iádáni s odpady a zastupuje
původce při jednání s orEány veřejné správy v obfastí odpadového hospodář-

"t.,i,zejménapřivýkonujejichkont-rolníčinností(s15zákonač.I85/200Isb. )

4.5"1 v1"užití odpadu

Zeminu získanou při ěištění příkopů a krajnic je vhodné w1ružít
v souladu s S 45 zákona ě. 185/2001 sb., jako technotogického materiálu na
zajíšťění skládky za úěeIem technického zabezpečení skládky v souladu se
sctrwálenýa projekten a Plovoznín řáden skIádky. V tomto případě se podle
odst. 3 s 45 neplatí popIatky za ukládání odpadů. Technologickýn materiálem
není odpad, ktolý je uklád;án nad ránec projektu určujícího nezbytné nnož-
ství.

A. Pokud jsou při uzavírání sk]-ádek vyuŽívány odpady k vytvářeni ochran-
né vrstvy (rekuftívační vrstvy skládky) kryjicí těsnicí vrstvu, musí tyto
odpady splňovat následující podmínky:
a) vodný vý1uh ukládaných odpadů nesměji v Žádném z ukazatelů překročit 1i-

mitní hodnoty výJ_uhové třídy čís.]_o I] uvedené v tabufce č" 6.2 přílohy
č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

b) obsah organických škodlivín v sušině odpadů nesmi cřekročit límitní hod-
noty organických škodlivín v sušíně uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č.9
téŽe vyhlášky'

c) překroČení limitnich hodnot jednotlivých ukazate1ů uvedených pod písmeny
a) b) se toleruje jen v připadě, Že je3ích zvýšení je srovnate]_né
s hodnotami charakteristick1frmi pro dané místo a odpovidá geo1ogické a
hydrogeologické charakterístíce jeho okoli. Upravené fimitní hodnoty ne-
směji překročit límítni hodnoty ukazatelů výluhové třidy čís1o 1IT a mu-
si být uvedeny v provoznim řádu příslušného zaŤizeni-

B. odpady vyuŽivané v podzemnich prostorách (např. v důlních dílech) musi
splňovat následujicí podmínky:
a) vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit ]-imit*

ní hodnoty výluhové třídy čís]-o r uvedené v tabu1ce č. 6.1 přílohy č. 6,
vyhlášky č. 383/2001' sb.,

b) obsah organických 1átek v sušině odpadů nesmí překročit fimítní hodnoty
organických škodlivin v sušíně uvedených v tabulce č. 9.1 přilohy 9,

c) překročení limitních hodnot jednotIivých ukazatefů uvedených pod písmeny
a) a b) se toleruje v případě' že 1e1ich zvýšení odpovídá podminkám cha_
rakteristick1ým pro dané misto a geologické a hydrologické charakteristíce
místa a jeho okoIí. Upravené limitní hodnoty nesmí překročit l1mitní hod-
noty ukazatelů vý1uhové třídy číslo TII a musí být uvedeny v provozním
řádu příslušného zatizeni"

C. Zemlnu deklarovanou jako odpad je možné využít na povrchu terénu
(např. k terénním úpravám nebo reku]_ťivacim lidskou činnosti postiŽených
pozemků' s výjimkou reku]tivace skIádek) musí splňovat nás]_edující podmínky:
a) musi být splněny zák1adni poŽadavky na hygienu, ochranu zdravi a Životní

prostředi v sou1adu se zvláštními předpisy(např.zákon č. 254/2007 sb., o
vodách) ve vztahu k předpokládanému způsobu vyuŽiti mista, v němž se
zaŤizeni k vyuŽivání odpadů nacházi,
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b) vodný výluh ukIádaných odpadů nesmí v Žádném z ukazaLelů překročit
limitní hodnoty vý1uhové třidy čís1o I uvedené v tabulce č. 6.1 přílohy
č. 6 vyhlášky č" 383/2001 sb.,

c) obsah organických škodlivin v sušině
noty organických škod}ívin v sušině
9 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

d) překročení fimitnich hodnot jednotlívých ukazatelů uvedených pod pismeny
b) a C) se toleruje v připadě, Že 1e1ich zvýšeni odpovidá podminkám cha-
rakteristick1ým pro dané místo a geo1ogické a hydrogeoloqické charakteris-
tice mista a jeho okolí. Upravené limitni hodnoty nesměji překroč1t ii-
mitni hodnoty ukazatelů výluhové třídy čís1o TTT a musí být uvedeny
v provozním řádu příslušného zatizeni.

vŽdy le třeba kontaktovat přÍslušné provozovatele skládek a dalši pří-
padné zájemce o využití odpadu písemně, aby by1y odsouhlaseny konkrétni
Iimity dle s 12, odst. (2) a (3) a byIo moŽno do]_ožit splnění povinnosti
u1ožené původci odpadu S 16 odst. 1 b) zákona o odpadech (viz dopisy nabídky
k vyuŽiti zemin _ příloha č. 5 a 6 TP).

K umisťováni do podzemních prostor a na povrch terénu nemohou být vyu-
živány odpady nebezpečné a odpady' které nelze ukládat na sk1ádky všech sku-
pin (viz příloha č. B vyhlášky č. 3B3/200I Sb. ) .

4.5.2 odstraňování o{>adu

Pokud se nepodaři zeminu využiť, je původce odpadu povinen ji odstra_
nit. Zemina je odpadem bez energetíckého obsahu. Spá1ení je proto třeba vo-
1it pouze v připadě, Že se jedná o zemínu znečištěnou }átkou nebo -látkami,
které vyluČují její u1ožení na skládku.

4.5.2-L Skládkování odpadu

Skládka odpadů je technické zaŤizení určené k odstraňování odpadů je-
jich trvalým a Ťizeným u]-oŽením na zemi nebo do země.
Skládky se děli podle technického zabezpečeni na skupiny:
a) skupína S_inertní o{>ad - určená pro inertní odpady kategorie ostatní

odpad, jejichŽ vodný vý1uh nepřekračuje v žádném z ukazatelů fimitní hod_
noťy výluhové třídy číslo T1 uvedené v tabulce č. 6-2 pŤilohy č. 6 vy-
hlášky č. 383/200I sb' a fimitní hodnoty obsahu organických škodlivin
v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 pŤi7ohy č. 9 ťéže vyhlášky. Pro účely
evidence a ohlašováni odpadú a zaŤizeni se skládky této skupiny označují
s-ro,

b) skupína S - ostatní odpad _ určená pro odpady kateqorie ostatni odpad,
jejichž vodný vý1uh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitni hodnoty
vý]uhové třidy čislo ITT uvedené v tabu]_ce č. 6.3 přílohy č. 6 vyh]ášky
č. 383/2001 sb. Pro úče1y evidence a oh']-ašováni odpadŮ a zaŤizení se
skJ-ádky této skupiny označují s-oo,

b) skupina S - nebezpéěný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro úče1y
evídence a ohlašování odpad,3, a zaŤizení se sk1ádky této skupíny označuji
s-No.

odpady kategoríe ostatni odpad s
být přijímány na skládky odpovídajicí
skládek skupiny S - nebezpečný odpad,
vyluhovate'Inosti nesrně;i být přijimány
vyluhovatelnosti .

odpadů nesmi překročít limitní hod-
uvedené v tabufce č. 9.1 přilohy č.

niŽši třídou vy1uhovatefnosti mohou
vyšší třidě vy1uhovate1nosti včetně
ale odpady zařazené do vyšši třídy
na skládky odpovídajíci niŽší třídě
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a) Hodrroeení celkovýďr obsďrů škodlivin

V přítohách č. 8 a 9 vyhJ-ášky č. 383/2001 sb. jsou uvedeny J_imitní kon-
centrace pro organické škodliviny pro jednotlivé skupiny odpadů. Z parametr:ů
zde uvedených přicházi u zemin vytěžených při čištění příkopů a krajnic
v úvahu pouze PAU a PCB"

Limitní koncentrace škodlivin pro PAU a PCB v odpadech jsou uvedeny
v následující tabuIce:

Jak vyp1ývá z tabu1ky' některé odpady nelze na sk]-ádku ufožít bez úpra-
vy. Při případném zjištění překročení limitní koncentrace pro obsah organic-
kých škodfivin v sušině (PAU a PCB) je třeba předat znečištěnou zeminu spe-
cia]-izované f irmě.

b) Hodrrocení vodrrého v,ýluhu

vyhláška ě. 383/2001 sb. }inifu1i koncentrace ve vodrrén rr,ýluhu orgarr:ic-
kýďr po].utantů (PAu' PcB) nestanovuje, al.e starroví viz a) (v nglkg sušiny).

Z výsIedků anal.ýz vodrrýďr \rý].uhů zenin vytěžených z příkopů a krajnic
v rárngi řešenýďr projektů rry191ývá, že doš1o ojeéiněJ.énu překroěení linitů
třídy rryJ.rr}rovate1ností II pouze u patanétrů As, Be, Ni, Pb a Zn.

Před zahájením prací na čištěni příkopů a krajnic je třeba koncentrací
škodlívin uvedených v bodech a) a b) kontrolovat. Na základě výsIedků analýz
se zeminy, které se nepodařilo vyuŽíť, nebo nesplňovaly stanovené parametry
pro možné vyuŽiti, uloŽí na příslušné sk}ádce. Podrobné podmínky jsou uvede-
ny ve vyhlášce ě.383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

4.6 Postup příprarrných prací při ěíštění příkopů a krajnic

V dostatečném předstihu před započetím čištění komunikací je třeba vy_
hodnotít příslušné úseky komunikací a zpracaýat plán odběru vzorků.

Je třeba shromáŽdít následující podklady:

přiměřeně podrobnou mapu příslušného úseku komunikace,
materiál použitý v konstrukci vozovky a materíáJ-y použité při jejich
opravách a údrŽbě (zejména charakter pojíva : dehet asfalt),
rozsah a termín poslední opravy nebo údrŽby vozovky,
intenzita silničního provozu.

PAU
mg/k9

PCB
mg/kq

Límítní koncentrace škodlivín

500 100
odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech
skupin

50
Zvláštní ustanoveni pro odpady podle S 26 a 21 zákona
č. L85/2001- Sb- a vvhláškv č. 384/2001 sb.

20
Nebezpečné odpady podle tab. č 6.2 vyhlášky Č.
3't6/200r sb.

80 10
odpady, které nesmějí být ukládány na sk1ádky skupiny
S-inertní odpad

10 4,2 odpady, které nemohou být vyuŽívány v podzemních pro-
storách a na povrchu terénu
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informace o výskytu rizíkových bodů na příslušné komunikaci, tj. chemic-
ké či podobné provozy' které mohou mít v1iv na kontaminaci zemin,
informace o haváriích vozidel převážejících nebezpečné }át'ky apod. (spo-
J-upráce s policií a hasičí) 

'

Na zákIadě výše uvedených informaci v1pracuje kvalífikovaná osoba
správce komunikace plán odběru vzorků zemin v místech, kde se budou přikopy
a krajnice čistit, přičemž provedou rozdě]-ení úseků dIe rizika znečištění.

4.6.L Plán odběru vzorků

Na základě vyhodnocení výše uvedených informací, případně dalších míst-
ních vlivů se zakres]-í do mapy úseky pozemní komunikace, které mají stejný
charakter a budou vzorkovány jako jeden vzorek. D]-e rizíka znečištění se
rozdě]-í na úseky A a B podle přílohy č. 7 TP a v rámci těchto úseků a č]eni-
tostí terénu se stanoví bodová mista odběru dilčích vzorků v rozpětí 100 -
1000 m, střídavě po obou stranách komunikace. Vzorky se odebírají pouze ze
zeminy, která se bude pří číštění odvážet. Z takt'o odebraných dílčích vzorků
se zpracuje ses1rpáním a následnou kvartací jeden směsný vzorek (příkJ-ady
kvartace jsou uvedeny v přilohách č. t a 2 TP). Samostatně se vzorkují úseky
(B), u nichŽ je vyšší riziko znečištění a lze předpokládat, že budou překro-
čeny limity pro hodnocení nebezpečných vlastnosti odpadů' stanovené ve vy-
hlášce č. 383/2001 sb.

o vyhodnocení se sepíše zpráva - p1án odběru vzorkŮ, požadavek na roz-
sah ana1ýz a )ejich časový harmonogram. Přífohou je mapa se zakreslením úse-
ků pro odběr vzorků. Současně se zahájí vyhledávání potencioná]-ních odběra-
te1ů vytěŽené zeminy. V při1oze č. 7 ŤP je ýzar plánu odběru vzorků.

4.6.2 odběr vzorků zemín

odběr: dílčích vzorků zemin se provádí v soufadu s p1ánem odběru vzorků
a příslušn1ýni Čsn. odběry provádí osoba správce komunikace, která je v rámci
těchto TP a souvisejicich předpisů proškolená a přezkoušená, za přítomností
další osoby nebo vzorkaŤ z laboratoře za přítomnosti zástupce správce komu-
nikace nástroji do vzorkovnic, které nesmí odebíraný vzorek kontaminovat.
Způsob ba1ení vzorku (vzorkovnice je třeba předem konzultovat s faboratoří,
která bude provádět analýzy. Celkově je třeba cca 10 kg zeminy a z tohoto
mnoŽství připravit kvartací cca 2 kg vzorek pro laboratoř. Vhodnější je,
provede-li kvartaci přímo faboratoř. Vzorkovnice (např. PE pytel) musi být
označen takovým způsobem, aby při přepravě nemoh]-o dojít k odtržení či sma-
zání etikety.

o odběru vzorků se sepíše protokol" Vzor je uveden v příloze č. 4 TP.

4.6.3 Zadávání analýz vzorlců zemin lalroratořím

Analýzy se provádějí v laboratořich a odborných pracovištích, které
mají zavedený systém jakosti podte technícké normy ČsN nn Iso/IEc 17025 nebo
Čsm nn 45 001. seznam akreditovaných laboratoří je uveden v příloze č. 9 TP.
Vždy je třeba nechat si před}oŽit ceIý dok1ad o akreditaci přislušné labora-
toře a preferovat ty laboratoře, které mají akreditované všechny parametry
poŽadované v p1ánu vzorkování a těchto TP.

V příloze č. 8 TP je uveden vzor objednávky pro laboratoř
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4 .6 .4 Arralýzy vzorloi zerrín a hodnocení rr'ýsJ-edků

Pokud plán vzorkování nestanoví jinak (v připadě požadavku odběratele),
analyzují se vzorky na celkový obsah PAU a PCB v mq/kq sušinv a vodný výluh
As, Be, Ni, Pb a Zn v mq/l výluhu.

Z výsledků analýz se :

1. urči, zda se jedná o nebezpečný odpad,
2. v případě, Že se nejedná o nebezpečný odpad se posoudi, zda vyhovuje po-

žadavkům odběrate1e'
3. v případě, Že se nepodařilo zajistit odběratele se zemina, pro kterou

nemá správce komunikaci využítí, odstrani uloŽením na přislušnou sk1ádku.

Vvhoví-li vÝsledkv ana}Ýz limitům závaznwn pro potenciáfního odběrate}e
zeminv ie přednostni tento způsob vvužití zeminy, kterou sám správce komuni-
kace neupotřebi při své činnosti"

Nepodaři1o_]-i se zajistit odběratele vytěŽené zeminy, porovnají se vý-
s1edky analýz s limitními hodnotami v pří1ohách č' 6, 8, 9 vyhlášky č.
383/2001' sb. pro stanovení kategoríe odpadu (ostatni odpady pod kód 11 05
04, nebezpečný odpad pod kód I'7 05 03). Správce komunikace zatadi zeminu
pod1e výsledků analýz sám.

Vylouči-li se nebezpečné vIastnosti je možné zeminu z příkopů a krajnic
využít na:

- vytváření ochranné vrstvy skládek pří jejich uzavirání a rekultivaci (s 11
odst. 16 vyhlášky č,. 383/2001 Sb.)

- odpady používané na povrchu terénu k terénním úpravám a reku}tívacímí
s výjimkou rekultivace skládek (S 12 odst" 3 vyhIášky č. 383/200]- Sb.)

- odpady využívané v podzemnich prostorách, např. v důInich dí]-ech (s 11
odst.2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

nebo zařazeni na přisJ-ušnou skládku odpadů.

5 ovocE

U ovoce se projevují ve1ké rozdíly v obsahu prvků v závislosti na druhu
ovoce (hrušky' jabJ-ka' jeřabiny. ořechy, švestky a třešně). Jedná se přede-
vším o bíogenní prvky, jejichž koncentrace v tkáních je dána fyzio1ogicky
bioakumu]-ačním potenciálem jednotlivých druhů.

Koncentrační faktory pro příjem rizikových prvků ovocem z půdy jsou níz-
ké. K případné kontaminaci dochází pravděpodobně především příjmem z atmo-
sféry.

ovocné stromy jsou dnes většinou u méně významných silnic s nižší in-
tenzitou provozu. Pro nízké obsahy prvků a malou inLenzitu provozu nelze
vysledovat závislost obsahu prvků na silničním provozu.

V současné době jsou podstatně niŽší obsahy sJ_edovaných prvků (cd, Ni,
Pb) než před 20 lety.
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5.1 Porovnání s pJ-atnými hygíenickýni předpisy

Pro pouŽití ovoce jako potravíny p1ati zákon č. 110/1997 sb. a zejména
vyhláška MZd č.2981199'7 sb., kterou se stanoví chemické poŽadavky na zdra_
votní nezávadnost jednotlivých druhů potravi_n.

Průměrné hodnoty pro jednotlivé druhy ovoce nepřesahují nejvyšší pří-
pusLná množství (NPM) pro prvky v potravinách pod}e uvedené vyhlášky. větši-
nou jsou řádově nižší než NPM.

Výjimku tvoři pouze obsah mědi v jádrech ořechů při hodnocení pod1e NPM
pro ovoce. Vzhledem k tomu, že pro ořechy není u mědi stanoveno NPMí je moŽ-
no je hodnotit pod1e NPM pro potravíny obecně B (víz č1' 2.5 pŤíLohy č. 3

k vyh}ášce č.298/1997 Sb.) a v tomio případě rovněŽ vyhovuje.

Případné překročení NPM pro olovo v ovoci můŽe být pouze ojedinělou
bodovou kontaminací.

5.2 Vyjádření příslušného org:ánu (odbor potravinářské rr,ýroby
Mínísterstva zemědělství ěn)

V případě ovoce ze sílničnich pozemků neexístuje žádný speciální právní
předpis ani rozhodnuti, které by ;eho pouŽítí nějak1fim způsobem upravovaly
nebo zakazovaly.

Z hlediska pouŽitl ovoce ze sílniěních pozemků jako potraviny je třeba
postupovat v sou]-adu se zákonem č. 11011991 sb.Í o potravinách a tabákových
výrobcích, včetně jeho vyhlášek-

Na základě dodrŽování tohoto zákona by nemělo docházet k průniku konta-
minovaného ovoce do oběhu.

5.3 Praktické závěry

Z praktických důvodů si správce komuni_kace nemůŽe před sklizní nechat
provést analýzy ovoce z každé lokality _ viz čl. 2.6 a 2.7 těchto TP. Napro-
stá většina ovoce ze siIničních pozemků vyhovuje, afe ve vyjímečných přípa-
dech nelze vyloučit překročení NPM. Proto není vhodné bez zjištění zdravotní
nezávadnosti prodávat' ovoce do obchodní sítě, aby se náhodou do oběhu nedo_
sta1a potravina nevyhovující pod1e zákona a správce komunikace nebyl posti-
hován.

Z těchto důvodů také nelze pouŽívat ovoce ze sílniěních pozemků pro
dětskou a kojeneckou výživu.

Poskytnutím ovoce na stromech jednotliv;lm zájemcům se případné nevyho-
vující ovoce nedostane do oběhu dle zákona.

V případech, kdy je moŽno prokázat zdravotní nezávadnost pod1e .ryhfášky
MZd č. 298/1"991 Sb. a postupovat pod1e zákona č. 110/1997 sb. je možno ovoce
dodávat do obchodní sítě bez omezení"

Při rozhodování, zda po dožití ovocných stromů znovu vysazovat ovocné
nebo okrasné dřevíny' je třeba zváŽit i h}edisko sklizně a využítí ovoce
z těchto stromů podle zákona č. 1-1-0/1-99j sb., protoŽe nesklizené ovoce, kte-
ré padá na vozovku je na závadu bezpečnosti provozu a nepůsobí v krajině
příznivě.
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6 rnÁrre
V trávě by1y sledovány rizikové prvky a

V současné době jsou obsahy sledovaných
niŽší neŽ před 20 lety.

poJ-ychIorované bifenyly.

neŽádoucich látek v ťrávě níz_

pozemků nejsou nadměrně kontaminovány pro-
pro krmíva.

ké,

6.1 Porownání se souěasný:mí veterinárníJní předpisy
Pro posouzení možnosti použití trávy ze silničních pozemků jako krmiva

p}ati vyh1áška MZe č. 451/2000 sb., kterou se provádi zákon Ó. 9l/1996 sb.,
o krmívech ve zněni zákona Ó" 24412000 sb-

obsahy rizíkových prvků a PcB zcela vyhovují nejvyšším přípustným obsa-
hůn (NPo) pro krmiva. (Pouze v 10 % případů došlo k překročení PCB u dvou
sledovaných kongenerů č. 138 a 1_53) " U sumy PcB k překročení nedošlo
v Žádném případě.

6.2 Vyjádření příslušného orgánu (státní veterinární sPrávy)

Způsob používání, omezení nebo zákaz zkrmování travních porostů ze sif-
ničních pozemků žádný zvláštní předpis neupravuje.

Z hlediska zdravotní nezávadnosti musí používané krmivo z těchto pozem-
ků vyhovovat poŽadavkům přilohy č. 3 k vyhlášce č. 45I/2000 Sb. Vzhledem
k tomu, Že případné využLLí těchto krmív by moh1o být uvaŽováno pro krmení
zviŤaL v chovech fyzických osob (drobnochovatelů), je laboratorní prověřová_
ní výše kontaminace neŽácioucími látkami nereálné.

S ohledem na lokalizaci pozemků při1eh1ých ke komunikacím ne]ze vylou-
čit i možné nepředvídatelné negativní vlivy s moŽností významné kontaminace
travních porostů - havárie dopravních prostředků s následnými úniky různých
Iátek, splachy zdraví škodlivých Iátek z okolních pozemků do příkopů' zvýŠe-
né usazování prachu v některých lokalitách apod.

Zkrmování travních porostů ze silničnich pozemků je pří sp1nění poŽa_
davků platných právnich předpisů moŽné. Avšak s oh1edem na uvedená nepředví-
datelná rizika konlaminace porostů se nepovaŽuje s ohledem na zdraví zviŤat
a následně na zdravotní nezávadnost jejích produktů zkrmování těchto krmiv
za příliš vhodné.

6.3 Prakťícké závěry
Travní porosty ze silničních

Vozem. Dokonce v 90 ? splňují NPo

Proto je možno je nadá1e sekat sekačkami, kt'eré trávu rozmělní a pone-
chají na místě na silničních pozemcích.

Případné sekání travních porostů drobnochovateli pro zkrmování se pro
moŽnost nepředvídate]né kontaminace nedoporučuje.

NiŽší hodnoty kontaminace se dosahuji častějším sekánim trávy.
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7. Seznam souvisejících pňedpisů

Zákon č. I/200I sb., o silniční dopravě
Zákon č. L3/1'991 sb., c pozemních komunikací ve znění pozdějších předpi-sů

Zákon č. 1-'l/L99I sb., o životním prost'ředí
Zákon č- 18/1997 sb., o mírovém vyuŽíváni jaderné energie a ionizujicihozáŤeni (atomový zákon)
Zákon č. 22/1-991 Sb., o technickýctt poŽadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů' ve zněni pozdějšich předpisů
Zákon ČNn e. 86/1992 sb., o péči o zdraví lidu _ úplné znění zákona č.
20 11966 sb. se změnami a doplňky provedenými z. č. 210/L990 sb., a z č.
548/1991 Sb.
Zákon č. 91 /1'996 sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2OO0 sb.
Zákon č. 1'10/1'99'7 sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon č. l57/1-998 sb.t o chemíckých látkách a chemických připravcích a o
změně některých dalších zákonů
Zákon Č. r85/2c01 Sb., o odpadech a o změně někťerých dalších zákonů
v p}atném znění
Zákon č. 254/2001- sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděfského půdního fondu ve znéní
pozdějších předpisů
Zákon čNn e. 388/1991 Sb., o Státnim fondu Životního prostředí ČR
Zákon Č. 634/L992 sb., o ochraně spotřebitele, ve zněni pozdějších před-
pisů
Nařízení v1ády č' 1B/1'999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
113/7991 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzováni shody, ve
zněni natizení vlády č. 1"l 4 / 1'998 sb.
Nařízení v1ády č. 82/1999 Sb., kterýn se stanoví ukazat'e]_e a hodnoty
přípustného stupně znečištění vod
Nařízení vlády ě. 163/2002 Sb., kterýn se stanoví technické poŽadavky
na vybrané stavební výrobky
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravu;í některé podrobností ochrany
zeměděIského půdního fondu
Vyhláška MDS č' 1-04/L991 sb., kterou se provádí zákon o pozemních
nikacích, ve znění ve znění pozdě3ších předpisů
Vyhláška Slátního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 18411997 sb., o
davcich zajištěni radiačni ochrany
Vyhláška č. I8'7/L994 sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Vyhláška vzd č- 298/1'99'7 Sb., kterou se stanoví chemické poŽadavky na
zdravotní nezávadnosL jednotlívých druhů potravin a potravinových suro-
vin
Vyhláška vŽp a Mzd č. 376/2001 sb. ' o hodnocení nebezpečných vlastnost'í
odpadů
Vyh1áška MŽP č. 387/200I sb., kterou se stanoví Kata1og odpadů
VyhJ-áška MŽP č. 382/2001' Sb., o podmínkách pouŽítí upravených kalů na
zemědě1ské půdě
Vyhláška MŽP č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakfádání s odpady
Vyh1áška MŽP č. 384/2001 sb., o nakládáni s PCB
ČsN or 5O]"0 Vzorkování materiáfu. Základní ustanovení-
Čsn ot 5111 Vzorkováni sypkých a zrnitých materiálů
ČsN a6 5331 ochrana přírody. Půdy. Všeobecné poŽadavky na odběr vzorků
čsN 0s 0511 Vzorkování zrnitých hmot.
ČsN os 8011 Silnični dehty
ČsN lz 1170 Zkoušení kameniva pro stavební úče}y. Základni ustanovení
ČsN rz 1185 Zkoušeni kameniva pro stavební úče1y. Všeobecné požadavky na

odběr a přípravu vzorků

komu-

poŽa-
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- ČsN 73 6L2L llutněné asfaltové vrstvy
- čsn 'l3 6L29 Postříky a nátěry
- čstl 73 6130 Emulzní kalové vrstvy
- čsn 15 "7Lt1' Pítná voda
- čsN 83 8030 Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a

výstavbu skládek
- čsn 83 8032 Skládkování odpadů. Těsnění skládek
- Čsu 83 8033 Skládkování odpadů. Nak]-ádání s průsakovými vodami ze

skládek
- TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích pou-

žívajícieh asfaltové emulze bez obsahu dehtu' ]-998
- TP 1'21 Přezkoušení dávkování s1pačů chemíckých materiálů

s automatikou dávkování
- Metodický pokyn odboru pro ekologické škody Mínisterstva Životního pro-

středí Čn - xritéria znečištění zemin a podzemní vody. věstník uŽp čn
č. 3/1996
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PRILOHY
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STAI{DARD PRo cHB{TcxÉ noannzorzncÍ

Příloha č. 1

I{ATERIÁLY

A: Defínice a užití

Ctrenické rozmrazovací materiály jsou látky' které sv1ými vlastnostmi způ-
sobují fyzikálně chemickou změnu sněhu s ledu, čímŽ docházi k jejich táni na
vozovkách. Tímto způsobem lze předcházet i vzniku náledí. Lze pouŽívat např.
ch]-orid sodný, chlorid vápenatý a směsí obou chloridů. Používají se Ve formě
posypu' postřiku nebo jako zv]_hčovaná (zkrápěná) sůl-

B: t'íetodika odběru vzorků

Vzorek se odebírá vhodným vzorkovačem. MůŽe to být lopata, vzorkovací
lopatka, vzorkovaci tyč, vzorkovaci krabice apod. Před každ11m dalšim použi-
tim a po kaŽdém použiti se vzorkovač vyčišti' aby nemohlo dojit ke kontami-
naci.

odběry provádí školená osoba pří dodrŽováni bezpečnostních předpísů. Ve
sporných připadech se doporučuje provádět odběr vzorků odborným pracovníkem,
vzorkařem z laboratoře, za přítomnosti obou stran (objednatele i výrob-
ce / dovozce/distributora .

Hmotnost vzorku.

llmotnost vzorku musí být dostatečná pro provedení všech poŽadovaných
zkoušek a pro uchování da1ších poŽadovaných vzorků o stejné hmotnosťí ;ako
je faboratorní vzorek. Pro stanoveni fyzikáInich a mechanických vlastností
je potřeba cca 2,5 kg vzorku a pro chemícké rozbory cca 1 kg materiálu.
V případě, že jsou poŽadovány 2 vzorky 2x3,5 ks.

Vzorkování.

Při volbě vhodné techniky vzorkování se nejprve rozhodne, bude-Ii se
vzorkovat staticky nebo dynamicky a pak se zvoli vhodný ttrp vzorkovacího
zaŤizeni. Je_li to moŽné, dává se přednost dynamickému vzorkování při pohybu
materiálu (při nak1ádce, vykládce nebo při transportu materiá1u). Tento po-
stup poskytuje možnost ziskáni reprezenLativních vzorků a dovoluje zavádění
mechanizace a automatizace.

1. Dynamické vzorkováni.

a) odběr vzorků z dopravního pásu po zastaveni.

Při odebírání vzorků z dopravnich pásů se odeberou vhodným nástrojem
z určeného místa dopravníku po zastaveni jeho pohybu 12 krát ve stejno-
měrných vzdálenostech dva jednotlivé vzorky nejméně po 2 kg. Přitom je
třeba vŽdy odebirat materi-ál v celém průřezu kolmo ke směru pohybu, aby
by1y do něho zahrnuty částíce všech zrnitostních vefikostí. Pomocí dvou
dělicích p1echů přizpůsobených profilu pásu (vzdáIenost cca 10 cm) se od-
dělí od dopravovaného materiálu vzorek, který má být odebrán. Nejméně 24
dí]_čich vzorků se spoji do jednoho průměrného vzorku o hmotností minimál-
ně 30 kq. Z průměrného vzorku se kvartací vytvoří minimálně dva vzorky.
Hmotnost kaŽdého vzorku pro všechny poŽadované zkoušky a rozbory nesmi
být menšÍ než 3t 5 ks'

b) odběr vzorků v místech přepadu materiálu.

Pro odebírání vzorků z proudu materiálu v místech přepadu z pásu je
zapotřebi mechanické zaŤizení, které pravidelně protíná proud materiáIu.
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Počet dílčích vzorků musí být nejméně 12, aby se vytvořil hrubý vzorek o
hmotnosti mj-nimálně 30 kg.

c) odběr vzorků z lopatového nakladače.

Při odběru vzorků z lopatového nak}adače (např. HoN. UN 053, U 180
apod. ) se odebírají di]čí vzorky z kaŽdé, nebo z kaŽdé n-té lopaty tak' aby
by] odebrán vzorek požadované hmotnosLi se zastoupenim všech zrnitostních
frakci. Nejvhodnější je vzorky odeb1rat vzorkovaci tyÓi nebo uzavíratefnou
krabicí. Počet dilčich vzorků musí být nejméně 12.

2. Statické vzorkování.

a) odběr vzorků z nas1paných hromad.

Není-li moŽno odebírat vzorky za pohybu, odebírají se z volně Iožených
materiálů v halách. Tento způsob je méně vhodný, neboť uloŽený materiál
je obvyk}e přistupný pouze z jedné strany a odběr není tak reprezentatív-
ní. odběr se provádi z pŤisťupné strany, nejlépe vzorkovací tyčí, aby by-
1o moŽno odebírat materiá]- i z hloubky. odběr se provádí mínimá]-né z 12
různých míst a výšek' nejméně 0,2 _ 0,4 m pod povrchem skládky a při patě
nejméně 0,1 nad ložnou plochou. Až do ziskáni potřebného množsťvi průměr-
ného vzorku je třeba postup opakovat. Z průměrných vzorků se po kvartaci
vytvoří nejméně dva vzorky, kaŽdý o hmotnosti minimá]-ně 3,5 kg.

b) odběr vzorků z oba}ů.

Je-]-i celek určený ke vzorkování tvořen malým počtem jednotek např. pyt-
Iů' vzorkují se všechny. Při větším počtu se vzorkuje každá n-tá jednot-
ka. Přítom je třeba dbát na to, aby byly odebírány všechny frakce.

Kvartace.

Dobře promíchaný hrubý vzorek, tvořený dílčími vzorky, se nas}ape na hro_
madu. KuŽeI se centricky zp1oští do kruhovíté vrstvy vysoké 5 - 25 cm. Kru-
hová vrstva se rozdě]_í dvěma ko.]_micemi na čtyři stejné díly' z nichž dvě
protílehlé výseče se vyjmou a zbytek se promísi. Takto se kvartací pokračuje
aŽ zůstane průměrný hrubý vzorek. Ke kvartaci je třeba mit k díspozicí řadu
pravoúhlých šablon různých velíkostí. Zmenšováni vzorku 1ze provádět i pomo-
ci ŽIábkového dě1iče-

Zpracováni a pouŽití reprezentatívních vzorků.

Ziskané reprezentatívní vzorky se p1ni do nádob a zásobníků určených pro
přepravu a uskladněni, které musí být k tomuto úče]-u způsobiJ-é jak
z hledíska ve]-ikosti, tak bezpečností. Dáfe nesmí ovlivnit sfedované v]ast-
ností materiá]-u. Pro suchý materiál se mohou pouŽit sáčky a pyt1e (papírové
nebo PE), Pfo ostatni materiá1y skleněné vzorkovnice, nebo čisté 5 1 .Láhve.

Nádoby a obaly se zapečetí a
- název materiálu,
_ označení vzorku (výrobní
_ označení a adresa mista

opatři minimá}ně těmito údaji:

šarže, číslo dodávky, atd. ),
odběru,

datum a čas odběru,
jméno osoby, která provedla odběr,
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- misto určení.

Jeden Z reprezentativních vzorků se zašle pracovišti pověřenému zkouše-
ním, druhý vzorek se uchová pro připadné provedení kontrolní zkoušky' kterou
požaduje výrobce /dovozce/distributor. V protokolu o odběru vzorků se uvede,
kde je kontrolni vzorek uloŽen a po jakou dobu se uchovává.

Úaaie v protoko.Lu o odběru vzorků.

o odběru vzorků se pořídí zápis, v němž se uvedou tyto údaje:
- název materiálu,
_ původ materíálu,
- výrobce/dovozce/distributor'
- datum, čas a misto vzorkováni,
- počet dílČích vzorků (podle potřeby i situačni náčrt míst jednotlivých

odběrů),
- údaje o průměrném vzorku (poznávaci značka vzorku, způsob jeho úpravy,

hmotnost),
metoda odběru vzorku,
jméno vzorkaře a osob, které se účastnily odběru vzorku,
počet vytvořených kontro]_ních vzorků, jejich rozdě]_ovník a misto uloŽe-
ni,
případné zjištěné vady a jiné okolnosti, které by mohly mit vliv na vý-
sledek zkoušek.

Podrobné údaje o odběru vzorků obsahují následujíci normy:

Čsu or solo Vzorkování materiá]-u. Základni ustanovení.
ČsN ot srrt Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů.
ČsN 65 0511 Vzorkováni zrnitých hmot.

C: Příprava vodnétro roztoku :

Navážku I q vzorku rozpustit v destilované vodě a rozLok doplnit vodou
na 100 mf.

D: Limit škodl_ivín v chenických roznrazovacích materíáIech

(1-11 ve vodě rozpustný podíl v mqlkg sušiny)

1. Arzen
2. Chrom celkový
3. Chrom šestímocný
4. Kadmium
5 . LVteO

6. Níkl
7 . Ol-ovo
B. Rtuť
9. Zinek
10. Eluoridy
11. Sulfidy

(I2_L6 obsah v mg/kg sušiny)

12. Kyanidy ce}kové 3)

13. Kyanidy snadno uvolnítelné 3)

14. Polycyklícké aromatické uhlovodíky
15. Po1ychlorované bifenyly PCB2)
16. Nepolární extrahovatelné látky

5
10
1

Lr5
10
10
10
0r 5

50
50

2

15
8

PAUI) 0,2
0,r

50
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E: Doporuěené metody stanovení linitovanýctr škod]-ivin v cheníckýctr
r Q zúÍ az ovacích materiálech

Doporučené metody jsou rozhodujíci pro stanovení ve sporných připadech.

Pro toxické kovy - atomová absorpční spektrometrie (AAs)
- optická emisní spektrometrie s indukčně vázan'ým plazmatem

(rcP-oEs).

Pro fluoridy - fotometrie (F), efektrochemie (E) .

Pro kyanidy - fotometrie (F)3)
Pro su1fidy - fotometrie (F), odměrné stanovení (titrace T) .

Pro PAU - vysokoúčinná kapal-inová chromatografie s fluorescenčním
detektorem (HPLC).

Pro PCB - plynová chromatografie s detektorem e]_ektronového záchytu
(GCIECD) .

Pro nepolární extrahovate]_né 1átky - infračervená spektrometrie (IR),
UV spektrometríe, gravimetrie (G).

Poznámky: 1)stanovi se suma těchto uhlovodiků:

1 . fl-uoranten (F)
2. benzo (b)fluoranten (BbE)
3. benzo(k)fluoranten (BkF)
4. benzo (a)pyren (BaP)
5. benzo(ghi)perylen (BP)
6. indeno(1,2,3-cd)pyren (IP) .
'l . acenaften
8. antracen
9. benzo(a)antracen

10. dibenzo (a,h)antracen
11. fenantren
12. fluoren
13. chrysen
l-4. naftalen
15. pyren

Línit PAU uvedený pod D 14 se vztahuje Pouze na sumu prvních 6 uh-
lovodíků !
2)stanoví se suma 6_ti kongenerů PCB: č.28,52,1o1,

139, 153, 190.

3)jednotné metodiky pro stanovení kyanidů uvádí při1oha č. 1.1
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Pří]oha č. 1"1

|. StanovenÍ veškeŇch kvanidů v chemickÝch rozmrazovacích materiálech

í. Definice, princip separace a stanovení kyanidů

1.1 Veškeými kyanidy se rozumí jednoduďté a komplemě vázané kyanidy
v četně organickýďtsloučenin, které obsahují kyanidovou skupinu a
wolňují kyanovodík ze rzorku za podmínek popsané separace.
Mononitrily, kyanatanové a thiokyanatanové ionty a chlorkyan do této skupiny nepatří.
V prostřďí zředěné (cca 407o) HzSol se takto dďnovaných láek urolní kyanovďík a oddestiluje v proudu

Čištěného raduchu do předlohy s malým objalen NaoH (1.0 mol/)"

1.2 Použitelnostpostupu
Postup je pouŽitelný pro worky obsahující 0,1 aŽ 50 mýkg CN_

1'3 Stanoveníseparovanýchkyanidů

oddě|ené a zkoncentrované kyanidy se stanoví reakď kyanidových iorrtů s aktivním chlorgn z ďtloraminu T, i

Pň které wniká chlorkyan reagujíď s pyridinan za fuorby dialdehydu kyseliny glukonové. Ten pak kondenzuje
s dvďna moly kyseliny barbiturové za yzniku červenďa|ového zbarvení, jehoŽ intenzita je úměmá koncentraci
kyanidů.
AbsorpČní roáoky s vyšŠí koncentrací kyanidů lze řďit roáokem NaOH (0,5 mol/).

2. Rušivé vlivy

Stanovení ruší značný počet iontů a sloučenin. Metodu lze pouŽít uvolňují-lise během separace kyanidů oÍdy
dusíku nebo oxid siňdý. Rušivě se projevují i látky, Keré jinak ovlivňujÍ reakci roáoku ďtloraminu T. Pďobně
nelze metodu pouŽÍt obsahujÍ-li absorpční roáoky další barvotvorné sloučeniny.
Sulfidy ruší pň spektrďotometrickém stanovení. Destilát se proto v případě podezření zkouší na obsah sufidů
uhličitanem olovnattým.

3. Separace kyanidů

3'1 Chemikálie

Není-li uvďeno jinak, pak se pouŽívají výhradně chemikálie dďoý p.a. nebo vyšší a destilovaná nebo demin+
ralizovaná vcda.

3.1.1 Hydroxid sodný, vodný roáok 1 moVl: 40 g NaoH se rozpustí v destilované vodě a doplní do 1 l'
3.1 .2 Hydroxid sodný, vodný roáok 0,5 moil: 20 g NaoH se rozpustí v destilované vodě a doplní do 'l l.

3.1'3 Kyselina sírová (HzSol) p=t,8+ ýcm', zředěná destilovanou vodou 1+1 obj. díly.
3.1.4 Chlorid hořečnatý (MgClz. 6Hzo) vodný roáok ciT=5í%:510 g MgClz.6Hzo se rozpustí v destilované vodě a

doplnído 1 l .

3.2 Přístroje a pomůcky

BěŽné laboratornÍ sklo a dále:

3.2.1Destilační aparatura sldádající se ztrojhrdlé varné baňky objanu 500 ml s normalizovanými zábrusy (střďní
29132, postranní např. 14123) opatřené ve středním hrdle zpětným Uebingovým chladičgtt a absorpční nádob-
kou chráněnou proti zpětnému nasání kapaliny' v jednom bočním hrdle s kapilárou pro přívod prosávaného
yzduchu čištěného promýváním roáokern NaoH (3.1.1) a vdruhém pňkapávací nálevkou na 100 ml. (Díly a
sestaveníaparatury poole ČSN lSo 670}1,2, obr.1).

3.2.2 Elektrické topné hnízdo pro ohřev kulaté 500 ml destilační baňky.

3.3 Postup separace veškených kyanidů

Do trojhrdlé destilační baňky se naltáŽí 1-3 g trzorku a přidá se 250 ml destilované vody'Směs se dobře promí-
chá. V případě chanichých roznrazovacÍch prostřďků dojde k prakticky úplnému rozpuštění vzoku bez zá-
kalu.
Do absorbéru destilačníaparatury (3'2.1) se odmďí50 ml NaoH (3.1'1)' DestilaČní aparatura se sestavÍ a při-
pojí ke zdroji vakua. Rychlost sání se nastaví pňbliŽně na 60 |lhod.
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Z pňkapávací náleykY ve třetím hrdla baňky (na rozdÍl od Čstt lso 6703) se do destilační baňky pomalu pňdá10 ml roztoku MgCl, (3.1.4) a nálwka ." ópiacnne m"ry* ň"ói.vi"' destilované vody. Obsah banty se prolmíchá a po 3 min. se pomalu pňdá 50 mlzř. HzSol tei.ál. Ňar"řr" se optáchne malým mnoŽsfuím destilova_né vody tak, aby část vody zůstala v nálevce"
obsah baňky se wede pornocí topného hnízda do mímého varu a destilace se takto udrŽuje pocl zpětnýmchladičern í hod' Poté-se ebkrický ohřw vypne a aparaturou se nechá jeŠtě dalŠích 15 min. procházetwduch pwodní vc|t9s11. Poté se odpojí absoňjér a vyp-ně se zdroj vákua. oošah aoióroěru ňusí být čiý'obsah absorpční nádobky se převede do odměmé nánry na 2s ml. nbsorpcni nááoňxá 

'ě 
piopachne 3 x 3ml vody, promývací kapalina se přidá do baňky a doplní pó rysku vodou.

4. Spektrofotometrické stanovení kyanidů s pyridinem a kysetinou barbiturovou

Při stanovení kyanidů separovaných podle 3.3 se dále postupuje podle ČSN lso 6703 (75 74,l4)-,l,-2, oddil
druhý _ Slanovení kyanidových íontů, fotometrická metoda s pyrioiňem a kyselinou barbitůrovou. ý pripáoc, ze
i: $.ne ředění, tj. je-li koncentrace CN-mimo rozsah kalibraEnÍ knvxy, pák se destilát ředí roáokem NaoH
(3.1.2).

5. Výpočet

Látková koncentrace veškených kyanidů ve vzorku zoracovaném podle 3.3 se wpočte:

C' = (mu_mo).í000/f.n, kde

C' je látková koncentrace veŠkeých kyanidů v mg/kg worku
mu je obsah veškeýÓ kyanidů v analyzovaném roáoku zjištěný z kalibračního grafu v mg
mo je obsah veŠkeých kyanidů v roáoku současně prováděného slepého stanovení v mgn je navaŽka rzorku pro destilaci v g
f je korekční faKor s hodnotou 0,4 neboť poďe ČsN lSo 6703 se k fotometrickému stanovení pouŽije jen

40% obsahu absorpční nádobky

6. PouŽité zdroie:

1' ČsN lso 6703 (757414)-1, oddíl druhý - Stanovení kyanidovýďl iontů, Íotomďrická mďoda s pyridinan a
lqyselinou barbiturovou.

2 . US EPA Method 335.2

teriálech

1. Definice, princip separace a stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

1.1 Snadno uvolnitelnými kyanidy (synonymum kyanidy toxické, nesprávně volné kyanidy) se rozumí látky
s kyanidovými skupinami, které uvolňují za podmínek popsané zkoušky (varan s kyse|inou octovou při pH 5.2
aŽ 5.5 za přítornnmti dichromanu draselného a zinefuďých iontů) pynný kyanovodík destilujíď do předlohy,
v níŽ se zachycuje v roýoku NaoH.
Za uvedenýcň póominěr se stanowií HcN, CN:, tcd(c$4]z, Bn(CN)a]'z, [Cu(CN)a]'z-, tNi(C$4]'z-. Nestanoveny
zůstávají tbo(čr.Dul", I Fe(CN)o]+ a' tre(itt)o]}.'
Přídavek dichromu draselného oxiduje těŽko rozloŽitelný kyanid měďný na snáze rozloŽitelný komplexní kyanid
mědhatý.
KNlQ,s - kyselinová neutnlizačnÍ kapcita do pH 4,5

1.2 PouŽitelnost postupu

Postup je pouŽitelný pro worky obsahující více nď 0'04 mýkg snadno uvolnitelnýď kyanidů.

1.3 Stanoveníseparovaných kyanidů

oddělené a zkoncentrorané kyanidy se stanoví reakd kyanidových iontů s aldivním chlorern z dtloraminu T, pfi

které wniká chlorkyan reagujícÍ s pyridinern za fuorby dialdehydu kyseliny glukonové. Ten pak kondenzuje
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s dvána moly lqseliny barbiturové za raniku červenďalového zbarvení, jehoŽ intenzita je Úměmá koncentrací
l<yanidů.
AbsorpčnÍ roáoky s vyšší koncentrací kyanidů lze řďit roáokem NaoH (0,5 moUl).

2. Rušivé vlivy

Stanovení ruší značný počet iontů a sloučenin' Přehled uvádí ČsN lso 670}2. Čast rusivycn úivů je potlačena
nebo odstraněna destilační separací kyanovodÍku. Sulfidy ruší pfi spektrofotomďrickém stanovení' Destilát se
prďo v případě podezření zkouší na obsah sulfidů uhličitanern olovnatým. PřÍpadně wniklý černý sulÍid olovnďý
se oddělí filtraci. RuŠivě se projevujt i látky, Keré jinak ovlivňujÍ reakci roáoku ďtloraminu T nebo obsahují-li d+
stiláý barevné nebo barvotvorné sloučeniny.

3. Separace kyanidů

3'1 Ghemikálie

Není-li wďeno jinal1 pak se pouŽívajÍ výhradně chemikálie čistoý p.a. nebo vyšši a destilovaná nebo
demineralizovaná voda.

3'1.1 Hydroxid sodný, vodný roztok 1mol[:4a g NaoH se rozpustív destilované vodě a doplní do 1 l.

3.1.2 Hydroxid sodný, vodný roŽok 0,5 mol./l: 20 g NaoH se rozpustí v destilované vodě a doplní do 1 l.

3.1.3 Uhlidtan olovnatý (PbCo:) pevnÝ
3.1 .4 Kyselina chlorovocjikova 1 ,Ó md/:8,6 ml konc. Hd 1p=1,16 ýcrn) se zředí do 1 00 ml destilovanou vodou
3.1.5 Methýová oranŽ, 0,5 % vodný roáok indikátoru
3.1'6 Směsný worek dichromanu draselného a octanu zinďnatého: 2,5 gYwCrzol a 50 g Zn(CH3Coo)z.Hzo se

se rozpustí v 500 ml destilované vody. Před pouŽitím je třeba roáok se suspensí promíchat
3.'l.7 Hydroxid sodný 0'5 %: 10 g NaoH se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 2 l.

3.2 Přístroje a pomůcky

BěŽné laboratorní sklo a dále:
3.2.1 Destilační aparatura skládajíď se z trojhrdlé varné baňky objanu 500 ml s normalizovanými ábrusy (střed-

ní 29132' pos1ranní např. 14123) opatřené ve středním hrdle zpětným Uebigovým chladičern a absorpě_
ní nádobkou chráněnou proti zpětnému nasání kapaliny, v jednom bočnÍm hrdle s kapilárou pro přÍVod pro-
sávaného wduchu čištěného promýváním roáokem NaoH (3'1.1) a v druhém přikapávací nálevkou na
100 ml. (Díly a sestavenÍ aparáury poďe ČsN lSo 670}1,2, obr.'t).
Elektdďé topné hnÍzdo pro ohřev kulaté 500 mldestilačni baňky
Elektromagnďická m lchačka
Horizontální třepačka
Zábrusová láhev na 500 ml

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3'3 Postup sepalace snadno uvolnitelných kyanidů

3'3.1 Příprava vzorku: 12,5 g zhomogenizovaného trzorku se smísí v 500 ml ábrusové lahvi (3.2.5) s 250 ml
NaoH (3.1.7) aŽ pfi třepání na horizontální třepaěce (3.2'a dojde k úplnému rozpuštění, případně aŽzbyvá
nepatrný nerozpustný zbýek a roáok nad sedimentern je čiý. Roztok se přeÍiltruje přes střední filtrační pa-
pír, případně lze činý roztok opatmě slít'
1 0 ml získaného čirého roáoku se zřďí na 100 ml a titracÍ Hcl (3.1 .4) se stanoví hodnota KNlú,s na metylo-
ranŽ a spotřeba kyseliny se zaznamená. (Spotřeba na neutralizaci NaoH je asi 1,2 ml Hd).

Upozoméní l Pfr stanovení Ki,lk,e ve vzarcích ohnhujÍcích snadno uvolnitelné kyanidy se při útnci
Uvolňuje jedovaý lopnovodík. Titraci je proto třeón provádětv dobře tahnoucÍ dig*toři.

3.3.2 Destilace

Do absorbéru destilačníaparatury (3.2.1) se odmďí 10 ml NaoH (3.1.1).
Do kádinky na 400 ml se odměří 100 ml získaného roztokuÁlýluhu (podle 3.3'1) a objem se doplní na 250 ml
destilovanou vodou. Ke rtzorku se pňdá 0'5 g pevného uhličitanu olovnatého (3.1'3) pro odstranění rušivého
vlivu případně přÍtomných sulfidů. Dojdeli k výoučení PbS' oddělí se filtraď přes hustý papírový filtr (modrá
páska) a srďenina na fltru se promyje malým mnoŽstvím destilované vody. Filtrace se provede co nejdříve
po sráŽení. (l'utofázilzev případě nepřÍtomnosti sulfidů vchemicých rozmrazovacích prostředcích vy-
pustít).

Taldo upravený roáok worku se přenese do trojhranné baňky destilačni aparatury G.2'1) a pňdá se
k něrnu 10 mlsměsného worku dichromanu draselného a oc{anu lnďnatého (3.1.6)
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Destilafuí aparatura se sestaví a pňpojí ke zdrqii vakua. Ryďtlost sání se nastaví přibliŽně na 60l/hod.
Z pňkapávací nálevky ve třetím hrdle baňky se pňdá desetinásobný objan HCl (3.1.4) nď by objem
spotřebovaný na stanovení KNlQ,s a ještě 1 ml navÍc. Nálevka se opláďtne malým objemem vody tak, aby
část rrody zůstala v nálevce.
obsah baňky se wďe pomocítopného hnízda do mírného varu a destilace v aparáuře pď zpáným chla-
dičern se udŽuje stále za mírného varu 1 hod. Poté se vypne elektrický ohřev a ještě dalších 15 min. se n+
chá procházet rrzduch aparaturou. Potom se odpojí absorbér a vypne vakuum. obsah absorbéru, kteý mu_
sí být čirý' se převďe do odmáné baňky na 25 ml.
Absorbér se rzpláchne 3 x 3 ml destilované rcdy a spojí s destilátern v odměrné baňce. obsah baňlry se
promÍchá a doplní destilotlanou vodou po značku.

4' Spektrofotometrické stanovení kyanidů s pyridinem a kyselinou barbiturovou

Při stanovení kyanidů separovaných podle 3.3 a 3.4 se dále podle Čst't tso 6703 (75 7414)-1,-2, oddÍl dru-
hý - Stanovení kyanidovýďt iontů, fotomdricka mďoda s pyridinem a kyselinou barbiturovou' V případě, Že
je nutné řďění, tj. j*li koncentrace snadno uvolnitelných CN_ vyŠší nď 5 mg/kg, pak se destilá řďí roáo-
kem NaOH (3.1.2).

5. Výpočet

Látková koncentrace snadno uvolnitelných kvanidů ve vzorku zpracovaném podle 3.3 :

Cn''= {m"-mo). 1000/f . n, kde

C' je látková koncentrace snadno uvolnitelných kyanidů v mýkg raorku
mu je obsah (veškerýďt) kyanidů v analyzovaném roáoku zjištěný z kalibračního grafu v mg
lTl9 je obsah kyanidů v roáoku současně prováděného slepého stanovení v mg
n je naváŽka worku pro destilaciv g
f je korekčnífaKor s hodnotou 0,16; neboť podle postupu přípravy rrzorku (3.3.1) se k destilaci odebírá

40 % objemu roztoku a podle Čstt tso 67ox2 se k fotornďriikému stanovení pouŽije také jen 40 %
obsahu absorpční nádobky

6. Použité zdrcje

1. ČSN lso 6703 (75 7414) - '1,2, oddíl druhý - StanovenÍ kyanidových iontů, fotomďrická metoda
s pyridinen a kyselinou barbiturovou

2. US EPA Method 335.2
3. Us EPA s/ý846' Mďhod 9010A
4. DrN 38 405-D13-2
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STAbIDARD PRO ZDRSNU.TICI PosYPouí MATERIÁL,Y

A: Definice a užití

Zdrsňující poslpové nateriály jsou 1átky, které mechanickým
šují sóučinitel třeni zfedovatě1é nebo ujeté sněhové vrstvy
K tomu úče1u se pouŽívá:
- přírodni kamenívo * těŽené (např. štěrkopísek) /

drcené (např" drť),
- umě1é kamenívo (vyrobeno ze strusky) '_ odpadní materiály (škvára z fosi1nícn pa1iv1)) "

Příloha č. 2

způsobem zvy-
na vozovce.

Metoďika odběru wzorků

Vzorek se odebírá vhodn1Ím vzorkovačem. MůŽe to být lopata, vzorkovací
lopatka, vzorkovací tyč, vzorkovací krabice apod. Před kaŽd1ým da1ším pouŽi-
tim a po kaŽdém pouŽití se vzorkovač vyčisti, aby nemohlo dojít ke kontami-
naci.

odběry provádí ško1ená osoba při dodržováni bezpečnostních předplsů. Ve
sporných připadech se doporučuje provádět odběr vzorků odborným pracovnikem
- vzorkařem z laboratoře - za pŤiťomnosti obou stran (objednatele i výrob-
ce / dovo zce-distributora ) "

Hmotnost vzorku.

Hmotnost vzorku musí- být dostatečná pro provedeni všech požadovaných
zkoušek a pro uchováni dalšich poŽadovaných vzorků o stejné hmotnosti jako
laboratorní vzorek. Pro stanovení fyziká1'ních a mechaníckých vlastností je
potřeba Cca 40 kg vzorku. Pro chemické rozbory cca I_2 kg materiálu, pro
zjišťováni radioizotopů cca 1 ks. V případě' že jsou požadovány 2 vzorky,
dvojnásobné mnoŽství. (Nás1edující mnoŽství jsou uvedena pro stanoveni
všech, tedy mechaníckých i chemíckých rozborů) "

Vzorkování.

Při volbě vhodné techniky vzorkováni se nejprve rozhodne, bude_lí se
vzorkovat staticky nebo dynamicky, a pak se zvoli vhodný t1p vzorkovaciho
zaŤizeni. Je-li možné, dává se přednost dynamickému vzorkováni při pohybu
materiálu (při nakládce, vyk1ádce nebo při transportu materiálu). Tento po-
stup poskytuje moŽnost získání reprezentativních vzorků a dovoluje zavádění
mechanizace a automatizace.

1. Dynamické vzorkováni.

a) odběr vzorků z dopravního pásu po zastavení

Při odebírání vzorků z dopravních pásů se odeberou vhodnýn nástrojem
z určeného mista dopravniku po zastaveni jeho pohybu 12 krát ve stejnoměr-
ných vzdá1enostech dva jednotlivé vzor:ky nejméně po 4 ks. Přitom je třeba
vždy odebirat materiáf v ce]ém průřezu kolmo ke směru pohybu, aby byly do
něho zahrnuty částice všech zrnitostnich ve1ikosti. Pomocí dvou dě1icích
ptechů přizpůsobených profilu pásu (vzdálenost cca 10 cm) se oddělí od do-
pravovaného materiáfu vzotek, který má být odebrán. Nejméně 24 difčich
vzorků se spojí do jednoho průměrného vzorku o hmotnosti minimálně 200 kq.
Z průměrného vzorku se kvartací vytvoří minimálně dva vzorky, jejichŽ hmot_
nost pro stanovení všech zkoušek a rozborů nesmí být menší neŽ 2 x 43 kg.
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b) odběr vzorků v místech přepadu materiá]-u-

Pro odebirání vzork'ťl z proudu materiá]u v místech přepadu z pásu je
zapotřebí mechanické zatizeni, které pravidelně protíná proud materiá]-u.
Počet dílčích vzorků pro vytvoření poŽadovaného množství materiálu musí být
nejméně 12.

c) odběr vzorků z lopatového nakladače.

Pří odběru vzorků z lopatového nakladače (např. HoN, UN 053' U 180
apod. ) se odebíraji dílčí vzorky z každé, nebo z kaŽdé n-té lopaty tak' aby
byl odebrán vzorek poŽadované hmotnosti se zastoupením všech zrnitostních
frakci. Počet dílčich vzorků musi být nejméně 12. Nejvhodnější je vzorky
odebírat vzorkovaci tyči, nebo uzavíratelnou krabici.

2- Statické vzorkování.

odběr vzorků z nas14paných hromad.

Neni-li moŽno odebirat vzorky za pohybu, odebíraji se z vo1ně loŽených
materiálů na skládkách pod1e některé z následujících možností. Tent'o způsob
je nejméně vhodný, neboť odběr není tak reprezentativní.

a) Nas1paná hromada posypového materíálu se rozdě1í myšleniými rovinami
na čtyří dí1y. Z kaŽdé čtvrtiny této hromady se odebere uzaviratelným vzor_
kovačem ve třech výškách, a to 0,5 m pod vrcholem hromady, 0,5 m nad ložnou
plochou a uprostřed výšky 6 dílčich vzorků, o celkové hmotnosti 200 kg.
Z průměrných vzorků je třeba po kvartaci vytvořit nejméně dva vzorky, kaŽdý
o hmotnosti minimálně 43 kg.

b) Dí1čí vzorky lze na velkých skládkách odebírat pomocí Iopatky
v místech rozložených pokud moŽno rovnoměrně po celém povrchu skládky ze dna
vyhloubených důIků o h]oubce o,2 až 0,4 m. Vzdálenost mezi důlky nesmí pře-
kračovat 10 m.

c) Pří odběru z kwŽelových hald se odebiraji dilčí vzorky tak. aby
nejvice na 5 m dé1ky obvodu úpatí hal-dy připadly tři dílčí vzorky, z nichž
jeden bude z vrchofu a další z pat-y a boku kužele.

d) Při odběru z d]-ouhých haId, souvísfé řady kuŽelových hald apod. se
na kaŽdé 3 m dé1ky haldy při úpatí odebirají tří dilči vzorky, z nicllž jeden
z vrcholu kužefe nebo z paty ha1dy a dva z mezílehfých mist.

Kvartace.

Kvartace pro kamenivo se provádí např. takto: hruhý vzorek se umisti na
rovnou čistou p1ochu a potom se nas)rpe kužel tak, aby se zrna sypa1a rovno-
měrně po jeho stranách a jeho vrcho.]_ se nepřemisťoval, Zrna| která se oddě-
1í]_a od kuŽeJ_e, je třeba přemístit k jeho základu.

Nas1rpaný kužel se centrícky zploští do komo]_ého kuže]-e o výšce o,2 aŽ
0,5 m. Potom se za rovnoměrného odběru materiáIu ko1em zák]adu zploštělého
komolého kuže]_e nas]pe druhý a po rozhrnuti stejn1fur způsobem třeti komolý
kuže1, který se považuje za hrubý vzorek.

KuŽel se vrství opatrn1im sygáním materiá1u tak, aby dopadl na jeho vr-
chol z výše 0,05 aŽ 0'15 m. Přitom se neustá]-e mění směr s1rpání'
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Zpracováni a pouŽití reprezentativních vzorků.

Ziskané reprezentativní vzorky se plní do nádob a zásobniků určených
pro přepravu a uskladnění, které musi být k tomuto úče1u způsobilé' jak
z hlediska ve1ikostí, tak bezpečností" Dále nesmí ovlívnit sledované vlast-
nosti materiáfu. Mohou se použit papírové nebo PE sáčky a pyt1e pro suchý
materiáf, nebo skleněné vzorkovnice a čisté 5 1 láhve.
Nádoby a oba}y se zapečetí a opatří minimá1ně těmito údaji:
- název materiálu,
- označeni vzorku (výrobní šarŽe, čís1o dodávky, atd. ),
- označení a adresa místa odběru,
- datum a čas odběru,
- jméno osoby, která provedla odběr,
- místo určení.

,]eden z repTezentativnich vzorků se zaš1e pracoviští pověřenému zkouše-
ním, druhý se uchová pro případné provedení kontro]ní zkoušky, kterou poža-
duje výrobce/dovozce/distributor. V protokolu o odběru vzorků se uvede, kde
je kontrolni vzorek uloŽen a po jakou dobu se uchovává.

Úaaje v protoko]_u o odběru vzorků.
o odběru vzorků se pořidi zápis, v němž se uvedou tyto údaje:

- název materiálu'
- původ materiálu'
- výrobce/dovozceldistributor,
- datum, čas a místo vzorkováni,
- poěet dílčích vzorků (pod1e potřeby i sítuační náčrt rníst jednotlivých

odběrů),
- údaje o průměrném vzorku (poznávací značka vzorku, způsob jeho úpravy,

hmotnost),
- metoda odběru vzorku.
- jméno vzorkaře a osob, které se účastnily odběru vzorku,
- počet vytvořených kontro]-ních vzorků, jejích rozdělovník a místo u]-ože-

ni,
- přip. zjištěné vady a jíné okolnosti, které by mohly mit vliv na výs1e-

dek zkoušek.

Podrobné údaje k odběrům vzorků obsahuji následující normy:
čsn or 50]_0 Vzorkování materiálu. Zák]-adni ustanovení.
Čsll or 5111 Vzorkování s1rpkých a zrni-tých materiálů-
ČsN os 0511 Vzorkováni zrnitých hmot.
Čsx rz 1170 Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základni ustanovení.
Čsu rz 1185 Zkoušení kameniva pro st'avební účely. Všeobecné poŽadavky na

odběr a přípravu vzorků.

C: Příprava vodrrého r4ýJ.ubu

- poměr tuhá fáze : voda je 1:10,
- pouŽivá se j-áhev z ínertniho materiálu,
- třepání se provádí otáčením ]-áhve o 1800 5_10 krát za minutu po dobu 24

hodin,
- pro oddě.]-ení kapalné a tuhé fáze po odstředění se použi;í

- fí1try ze skelných vláken s ve]-j_kostí pórů 0,1-I,3 prn pro stanovení
stopových prvků.
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D: Limit škodlivin ve zdrsňujícíc}r materiálech

(udává se v mg/litr výIuhu)

1. Arzen
2. Baryum
J. Beryllaum
4. Chrom celkový
5" Kadmium
6. Koba]t
'1 . Měď
B. Nikl-
9. Ol-ovo
10. Rtuť
11. Vanad
1"2. Zinek
13. Eluoridy
14. Sírany

15. Po1ycyk]-ické aromatícké uhlovodíky PAU2)

16. RadíonukJ_idy3)

17. Vodivost v mS,/m
18. pH
19. Polychlorované bifenyly PCBa)

0r1
z
0,005
0r 1
0,02
0r1
1
0r 5
0r 5
0,005
0,2
3
1E,

300

1 ^'ton

300
5,5-11

0,1 mg/kg

E: Doporuěené metod.1r stanovení línitovanýďr škodlivin ve zdrsňujících posy
po\',ých nateriáJ-eďr

DoporuČené metody 1sou rozhodující pro stanovení ve sporných případech.
Vodné výluhy se ana1yzují validovanými metodami pro analýzu vody. Rozhodčí
metody jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 383/2001 sb.
Pro toxické kovy - atomová absorpční spektrometrie (AAs),

- optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
(rcP-oEs).

Pro fluoridy - fotometríe (F). elektrochemie (E) .

Pro sírany - odměrné stanoveni (titrace T).

Pro PAU _ vysokoúčinná kapalinová chromatografíe s ffuorescenčním detekt'orem
(HPLC).

Vodivost - elektrochemie (E).
pH - el-ektrochemie (E) .

. 1\ -.Poznámky: 'l škváru jiného původu lze pouŽít tehdy, vyhovi-li testu ekotoxi-
city dle přílohy č. 5 vyh1ášky č. 383/20oI sb. i po předrcení.
Dá1e nesmí obsahovat nevhodné přiměsi, jako např. sklo a kov.

2)stanovi se suma těchto uhlovodíků :

1. fluoranten (F)
2. benzo (b)fluoranten (BbF)
3. benzo(k)fluoranten (BkF)
4. benzo(a)pyren (BaP)
5. benzo(ghi)perylen (BP)
6. indeno (1,,2,3-cd)pyren (1P) .

'7 . acenaften
B. antracen
9. benzo(a)antracen
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10. dibenzo (a,h)antracen
11" fenantren
L2. fluoren
13. chrysen
14. naftalen
15. pyren

3) dfe zákona č. 1-8/1'99"7 sb. (atomový zákon) a vyhlášky sÚJB č.
1-84/L99'! sb., o poŽadavcích na zajištění radíační ochrany.

a)stanoví se suma kongenerů PCB Ó. 28, 52, 101, 138, 153, 180.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PříIoha č. 3

METODICKÉ NÁvooY A PoKYNY

3.

METoDICKÝ PoKYN oDBoRU PRo EKoLoGICKÉ Šxooy
*'*]',L"ň'#á?ilfJ'ťffiRiáfff$ť-t1Tffi REPUBLIKY

Určeno:

. České inspekci Životního prostředí

. Územním odborům ministerstva Životního prostředí ČR
o okresním úřadům
. Magistrátním úřadům
. organizacím v působnosti MŽP ČR

Ministerstvo Životního prostředí České republiky doporučuje tímto metodickým pokynem kritéria znečištění zelnin a pocl-

zemní vody pro potřeby posouzení ekologických záÍéŽí a rozhodování o dalším posttlptl při jejich řešení' včetně zátěŽí
řešených v rámci privatizace.|)

Čt. t
Úr"l u užití k;itérií

Pod pojmem zeminy (s. l.)(') qe pro ťrčely tohoto metodického pokynu rozttmí horniny, zeminy a antfopogenní naváŽky.

Kritéria se doporučuje trŽít zejména v těchto etapách posuzování znečištění zemin a podzemní vody a rozhodování o jeho
odstranění:

l ) Posuzování znečištění zeminy, podzemní vody, půdního vzdttchtt a stavebních sttbstancí.

2) Posouzení nutnosti zahájit monitoring nebo průzkum lokality a vyhodnocení získaných výsledků.

3) Posouzení nutnosti zpracovat analýzu rizika.

4) Vyčíslení škod na Životním prostředí způsobených dosavadní činností podnikr.r.z) Provádí se jako o<ihacl náklaclťr pří_
padných nápravných opatření, kterými je znečištění shíŽeno na hodnottt kritéria C, příp. na hodnottr doporLrčenou ana-
lýzou rizika' pokud tatojiž byla zpracována.

5) Rozhodnutí o nápravných opatřeních ve zvláštních případech (zejména v případě budoucího všestrannélro vyuŽití
území).

ó) Posttzování vlivu starých skládek na zemínu a podzemní vodtt.

7) Posuzování vlastností přemísťované výkopové zeminy a stavební sutě v sottvislosti s jejím vyuŽitím na rekr'rltivační
práce, terénní úpravy a podobné činnosti.

8) Evidence znečištění j ako ekologické zárěŽe.

KJitéria se nedoporučuje uŽít obecně při rozhodování o nutnosti nápravného opatření s výjimkou porlle bocltr 5, Čl. l '
o cílových parametrech, které mají být nápravným opatřením dosaŽeny, se doporučuje rozhodnotrt až na základě výsled-
ků analýzy rizika, která zohlední specitické podmínky území ajeho bLrdoucí LrŽití. Při rozhodoválrí o způsobu proveclení
nápravného opatřeníje třeba přihlédnotrt ke studiím, které vyhodnotí technické a ekonomické aspekty navrženého řešení'

Kritéria se vztahují k působení chemických látek a nezohledňují fyzikílní a biologické znečištěrrí.

Čt.z
Základní pojmy

Pro účely tohoto pokynu se rozttmí následujícími pojmy:

Podzemní voda: vody v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách zemských. Za podzemní vodv se nepovaŽují tzv'
zvláštní vody, tj. přírodní léčivé vody a přirozeně se vyskytující minerální stolní vody.J)jakož i vody. které jsou podle
horních předpisůa)vyhrazenými nerosty a vodami důlními.

í)) s. l. - v Širším .slova smyslu
|) metodický pokyn MSNMP ČR o tvlŽp ČR k zabezpečení $ ó zákona č.()?/l992 Sb', kter'ýrl se tnění a doplňLrie z.líkon č. 92ll99l Sb', o pod-

mínkách převodu maietku státu na.jiné osoby
2) metorlickýpokynMSNMPatvíŽPkzabezpečení$6zákonač.92./l992Sb',krerýmseměníadoplňtrjeziikonč.92ll99l Sb..opo<lmínk:iclr

převo<lu majetku státu na.|iné osoby
'r) ti47a49zákonač.20l196(lSb.,opéči ozdravílitlu,veznénípozděišíchpřetlpisti
{) ziikonFsč'44/l98tl Sb.'oochraněavyuŽitínerostnéhobohatství(hornízlikon)'veznénípoz<lěiŠíchpřetlpisti
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Hornina: pevná nebo sypkir heterogentrí, anizotropní směs zrrr jednolto nebo více rninerálů, popř. srněs nliner'iilťr a tilonr_
ků starších hornin.

Zemina: sypká nebo slabě zpevněná, snadno rozpojitelná hornina. Pod niizvern zemina se v inŽenýrské ggologii t'ozttmí
ipůda. Pro zeměclělsky vyLrŽívané půcly jsou nejvýše přípustné obsahy látek vyrnezeny Vyhlťrškou IV{ZP CR č. l3/l994
Sb., kteroLr se upravtrjí některé podrobnosti oclrrany zernědělského půdnílro tbndLr a proto se (pro účely tohoto pokynu)
tyto půdy pod pojem zenrina nezařazLtjÍ.

Nesaturovanázóna - zóna nrrd hladinou podzenrní vody' ve které.|sotr cltrtirly horninovélro prostředí částečně vyplněny
vzduchent a čiístečně voclou. K nesat[lrované zórrě patří i písmo kapiliírní třásně, kde jsou póry naplněrly voclou, ale póro-
vý tlak je negatiVní.

Saturovaná zóna _ vlastrlí zvodněIé piismo pod hladinotr podzernrrí vody, kde vŠechny dtrtiny lrorrrinového prostředí jsott

vyplněny vodoir.

Půdní vzduch: plyn obsaŽ-erlý v pórech z'emin nesirtrtrované Zóny.

Horninové prostředí: horniny zernské kůry kromě vrstvy půdyjako vegetačního prostředí rostlinstva.

Stavební substance: stavby, nebo jejich čírsti znečiŠtěné v důsledku př'edešlé činnosti a materiíly vzniklé při otistrrnění
těchto staveb nebo jejich čístí.

Znečištění: stav, kdy v důslec|kLr lidské činnosti se v zenrině, podzemní vodě, popř' jiné sloŽce Životnílro prostředí Vysky-
trrjí chemické látky pro dané prostředí cizorodé svojí podstatou, koncentrací nebo mnoŽstvínr.

Kritéria: koncentrace chemických látek v zemině nebo podzemní vodě, které slouŽí pro Posottzení )rovně znečiŠtění
zeminy a podzemní vody.

Ekologická zátěž: úroveň znečiŠtění, kdy nelze vyloučit negatiVní dopady na zdraví člověka nebo jecinotlivé sloŽky
životního prostředí (např. přírodní zdroje, ekosystémy). V LtŽším slova smysltt se jední o překročení kritéril A.

Analýza rizika: obecně rozbor všech dosud provedených kroků týkajících se hodnocení a řízení rizika. Pro účel tohoto
pokynu se analýza rizika skládii z hodnocení rizika plynoucího z ekologické zittěŽe a nívrlru cílových pararnetrů.

Hodnocení rizika: posttlp' který vyuŽíví syntézu vŠech dostupných ťrdajů podle současných vědeckých poznatků pro
určení drrrhtr a stupně rizik plynoucích z ekologické zátěŽe' Stanoví v jakém rozsahrt jsou, nebo by v bLrdoucnosti nlohly
být' působení tohoto zrrečištění vystaveny jednotlivé sktrpiny populace, nebo sloŽky Životlrího prostředí, a konečně zlhr-
nuje charakterizaci existujících či potenoiílních rizik, která z danýclr zjištění vyplývají. Hodnocení rizika sestdvá ze Čtyť
kroků - trrčení nebezpečnosti, určení vztahtr dávka _ odpověď, hodnocení expozice a charakterizace rizika.

Cílové parametry sanace: koncentrace nebezpečných |ítek v jednotlivých sloŽkách prostředí. které jsou cloporLrčeny na
základě hodnocení rizika s ohledern na stáVající a potenciílní vyuŽití ťrzemí. Tyto hodnoty by rněly zarr'tčovat ochranlt
zdraví čIověka a Životního prostředí.

Využití územÍ: stávající nebo předpoklídaný způsob lidské činnosti prováděné trvale nebo po větŠinLr clne či rokLr na
daném území určitou populací lidí. Příklady jsou obytné, průmyslové' obchodní, zenědělské. rekreační ptlpř'. všestranrré
vyuŽití ťtzemÍ'

Průmyslově-obchodní využití úzenrí - vyLrŽití území, při kterém jsotr nebo mohotl být practlvníci rrebo.|iné osoby vysta_
veni působení kontaminantů při výrobní nebo obchodní činnosti. Při tomto vyrrŽití se pÍedpoklírda, Že nŮž'e dojít k člsově
ontezenémLr kontaktLr s kontarninovanolt zeminou a podzem11í vodoLl.

Rekreační využití území - vyuŽ.ití úzenrí, při kterém mohott být lidé Vystavení působení kontantitlantťr při rekreačníclr
činnostech (procházky' rybaření, sportovní vyŽití). K expozici dochiizí po omezenoLl dobu a v otevř'elrénr prostortl. Pod
tímto scénířem se vŠak nerozttmí vyuŽití území, kdy si děti hrají na pískovišti nebo hřišti, posouzení těchto lokillit je třebil
provádět na ziikladě výsledků analýzy rizika ve spolupríci s hygienickotr sluŽbotr.

obytné využití území _ vyuŽití rizemí' při kterém mohou být lidé vystaveni působerrí kontaminantů při bydlení. Při tomto
vyuŽití se předpokládá' Že člověk můŽe strávit v daném místě dobu významně delší neŽ př'i průmyslově-obchodním vyuŽi_
tí. Cestotr Vstupu kontaminantu clo lidského orgatlismu mťtŽe být přúní expozice (např. poŽití kolltamitrované vocly, irlha_
lace kontaminovaného prachu), tak nepřírní (např, konzurnací pěstované z-elenirry).

Všestranné využití území - vyuŽití tizemí, při kterém se předpoklíclá, Ž.e území rnťrŽe být vytrŽíviino libovolným výše
popsarrým způsobem.

Čl. r
Kritéria hodnocení znečištění zenriny a podzemní vody

Kritéria jsou limitní koncentrace uvedených chemických látek v zemině a podzemní vodě. PorovniÍní hoclnot kclncentr'ací
7jištěných při průzkLrmLr znečištění s těmito kritérii rrmoŽňtrje orientačně posoudit Liroveti znečiŠtění a zařac1it z-nečištěrrí
do kategorie podle jeho závaŽnosti. Pro každou kategorii je doportrčen dalŠí postLrp posttzovlíní znečiŠtění.

Významným nlomentem' o který se celý proces posLtzování a nápravy opírá. je pliinované vyttŽ.ití tízemí. odlišIré niiroky
plynorrcí z vyttŽívít'tí rizemí jsorr zohledněny stilnoVet1ím kritérií C pro hlavní zpťrsoby vyuŽ'ití Lizerní (průmyslově-
obchodní, rekreační, obytné, všestranné).

Kritéria hodnocení znečištění zeminy a podzemní vody pro s|edované lítky jsotr uvedena v příloze č' l a 2' Kritéria hotj_
nocení znečiŠtění zeminy se doporučuje pouŽít i pro hodnocení znečištění stavebních sltbstltncí'
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Kritéria jsou stanovena následujícím způsobem:

Kritéria A
Kritéria A o<ipovídají přibliŽně přirozeným obsahům sledovaných llitek v př'írodě (v souvislosti s t_tzatlčně st2tnoVen()tl

mezí citlivosti analytického stanovení).

PokLrcl kritéria A nejsou překročena, nejedná se o znečištění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek. Výjimku tvoří
oblasti, kde je dokumentován přirozený výskyt sledovaných látek ve vyŠŠích koncentracích.4) V těchto oblastech LrŽijeme

místo kritérií A tyto hodnoty.

Překročení kritérií A se postrztrje jako znečištění příslušné sloŽky Životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším
obsahem sledovaných tatet. pót<úo však nejsorr překročena kritéria B, znečiŠtění není pokládárlo za tak význarnné, aby

bylo rrr.rtné získat podrobnější údaje pro jeho posot-tzení, tedy zahájit průzkrrm nebo znečištění motritorovat. Další postLrp

je ponechán na rožhodnutí órgánu'státní správy v místě, který zvíží další okolnosti, které s př_ípadern sotrvisí a InůŽe zahlí-
jit další šetření.

Kritéria B
Uměle zavedená kritéria, která jsou pro sledované látky <.laná přibliŽně aritmetickým průnlěrem kritérií A a C.

Překročení kritérií B se posttzuje jako znečištění' které můŽe mít negativní vliv na zdraví člověka a jedrrotlivé sloŽky
Životního pfostředí. Je třeba shromáŽdit další údaje pro posortzení, zda se jední o významnott ekologickor-t zátěŽ a jakÍ
.jsou rizika s ní spojená. Kritéria B jsou tedy vytvořenajako intervenční hladiny, při jejichŽ překročeníje nezbytné se Zne-
ěištěnÍm dále zabývat.

Překročení kritérií B vyŽaduje předběŽně hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění' zjistit jeho zdroj a příčiny
a podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumr: či zahájení monitoringtr.

Kritéria C
Při odvození kritérií C byly zohledněny Íyzikálně_chemické, toxikologické, ekotoxikologické, popř. dalŠí (např. senzoric-
ké) vlastnosti látek. Kritéria C pro zeminu jsou uvedena pro jednotlivé typy plánovaného LrŽití území.

Překročení kritérií C představ{e znečištění, které můŽe znamenat významné riziko ohroŽení zdraví člověka a sloŽek
Životního prostředí. ZávaŽnost rizika můŽe být potvrzena pouze jeho analýzoLr. DoporLrčené hodnoty cílových p:rrametrů
pro asanaci' v závislosti na výsledkLr ana|ýzy rizik, mohotr být i Vyšší neŽ jsor-r uvedenii kritéria C. Nezbytným podkladenr
pro rozhodnutí o způsobu nápravného opatření jsou mimo analýzu rizika stLrdie, které zhodnotí technické a ekonornické
aspekty navrŽeného řešení.

Čt. +
Kritéria hodnocení znečištění půdního vzduchu

Kritéria hodnocení Znečištění půdního vzducht-t se doporučLrjí pro vyhodnocení atmogeochemického průzkLrnttr.

Kritéria hodnocení půdního vzduchlt pro sledované látky jsou uvedena v příloze č. 3. Kritéria jsou stanovena následtr.1ícírn
způsobem:

ititéria A jsotr stanovena s ohledem na meze citlivosti analytických stanovení.

Překročení kritérií C pro půdní vzduclt znatnení, Že zemina v místě odběrtr můŽe být významně zrrečištěná. Kritéria
C jsou vytvořena jako intervenční hladiny, při jejichŽ překročení je nezbytné proVést dalŠí průzkLrnl, př'ípadně analýzu
rizika.

Vzhledem k nejistotám spojených s atmogeochemickým měřením, je nutné získané ho<lnoty povaŽovat pouze zLL orientač-
ní a není moŽné pouze najejich základě rozhodovat o nutnosti sanace, nebo stanovit hodrroty cílových parametrťt sanace.

Čt. s
Zajištění kvality chemických analýza odběrů vzorků

Při chemických analýzách zeminy a podzemní vody se vychází z posttlpů stanovených přísltršnýrni technickými nortnami.
Pokud nejsou stanoveny závazné analytické postupy v technických normách (včetně odběrtr vzorků ajejich úpravy), pro-
vádějí stanovení laboratoře s příslušnou akreditací nebo se posttlpuje dle jejich doporr"rčení (standardní operační postLtpy _

soP).

Pouze ve výjimečných případech můŽe být analýza provedena i laboratoří, kterí nemír akreditaci (např. pro určitý typ ana_
lýzy neexistuje na území CR akreditovand laboratoř). Podmínkotr je zvýšený důraz na zajištění kvality měření. V pr'otoko-
lLl o takto provedeném chemickém rozborlt mLrsí být popsán způsob provedení chemické analýzy, včetně způsobr-r přípra-
vy vzorků'

Zvýšenou pozornostje třeba věnovat odběru vzorků. Je nezbytné postttpovat podle techrrických norem, v případě Že tako_
vé normy neexistují, pouŽijí se osvědčené metody podle vnitřních směrnic toho, kdo vzorek odebír'1t. odkaz na vnitřní
směmice mLrsí být uveden v protokolu o provedeném odběrtr vzorků a směrnice musí být na vyŽiidárrí k dispoz-ici.

a) u kovťr lze například vyuŽít srovnání s Údaii uvedenými v souboru rrrap geocltemickó reaktiviLy hornin (Ceský geologický Lisrav' I 995).
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Čt. o
Speciální případy použití kritérií

PouŽití kritérií trvedených v přílohách se ve speciálních případech nedoporučLrje nebo je omezello s ohleilem na zvláštní
podmínky a platnou právní útpravu. Jedná se zejména o tyto případy:

l' Znečištění je moŽné poměrně snadno a ťrplně odstranit (např' při havarijrrím ťrniku nebezpečné látky na terétr se znečiš-
těná zemina neprodleně odtěŽí a odveze se k dekontamirritci). Pro stanovení Žádotrcí míry dekontaminace je však
moŽné výše uvedená kritéria pouŽít.

2. V případech znečiŠtění zeminy a podzernní vody v PHo vodnÍch zdtqů a v chráněných oblastech přirozené akrrmulirce
vo<ls)se rozhoduje na základě výsledků analýzy rizika. Základním vodítkem je zde zasada. aby v místě odběru pitrlé
vody popř. v místech jejich předpokládaného odběru nedoŠlo k překročení hodnot trkazatelů jakosti pitrré vocly (CSN
'757nt).

3' Ve zvláště chráněných územích podle $ l4 zíkona ě. ll4/1992 Sb', o ochraně přírody a krajiny, ve znérlí pozdějších
předpisů' se postupLrje v sottladu s reŽimem vyhlášeným pro tato území.

4. V případě zemědělského vyuŽívání území se při hodnocení znečištění pů<ly postupuje podle Vyhliišky MŽP č. l ]/ I 99.l
sb.

5' V případě' Že je znečiŠtěná zemina po vytěŽení povaŽována za odpad ve smyslu zákona é' 238llC)L) l Sb., o odpaclech.
ve znění pozdějších předpisů'je nutné s ní nakládat podle příslušných předpisů (např' nařízení vlaidy CR 5l3i l992 Sb..
o podrobnostech nakládárrí s odpady).

6. V případech, kdy znečištěná zemina nebo znečištěná podzemní voda můŽe ohrozit jakost povrchových votl. rozhodtrje
se na základě výsledků analýzy rizika. Míra přípustného znečištění se stattoví s přihlédnrrtím k nařízení vlátly ČR č.
l7 l/1992 Sb.' kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

7. V případě říčrrích a jezerních sedimentů se póupuje podle výsledků analýzy rizika, kterii rrvaŽtrje specirilní scérráÍ'e
expozice ve vodním prostředí.

8' V případě kontantinace radioaktivními lítkami se při jejínr hodnocení postupuje podle zvláštních předpisů platných pro
vyuŽívání ionizuj ícího zářenÍ.í')

Čl,l
Závérečná ustanovení

Tímto metodickým pokynem se nahrazuje příloha č. 2a Stanovisko ministerstva Životrlího prostřecií České republik5l
k ukazatelům a normativům pro asanace znečiŠtěné zeminy u poclzemní vody Metorlickélro pokynu MSNMP'Lr NÍŽŤ'
ČR z tg. 5. lg92, č. i.: l425/CjEPlg2.

Čt. s
Nedílnou součástí tohoto metodického pokyntr jsou přílohy č. l, 2 a 3.

Platné sor-rvisej ící právní předpisy jsou trvedeny ve věstn íku MŽP ČR č' l , Prahn l 99ó.

Tento metodický pokyn nabývá ťrčinnosti dnem 3 l. 7. l99ó.

RNDr. Richard Chvojka, CSc., v. r.

ředitel odbonr pro ekologické Škody

5)$ l8zákonaFSč. I38/l973Sb.,ovotliich(votlníziikon)vczněnÍpoztlě.išíchpřerlpisťr
ó)vyhláška č' 59llL)'l2 Sb.' o ochraně zdraví před ionizrrjícím ziířenínl
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Příloha 1. - ZEMINA

i;i. A,;

ňe.Itg:'
susrny

.t,lB, lii

ňg:lg'l
susrny:

C,obyl
mg.kg'
:sušiny]

C-rekr.'

mg.kg'l
sušiny

C-prťrm.

mg;kg-r
. sušiny

I. KovYt)

As
Ba
Be
Cd
Co
Cr celk.
Cr+6
Cu
Hg
lVlo
Ni
Pb
sb
Sn
v
Zn

30
600

5

0.5
25
r30
2
10
0.4
0.8
60

g0-2)

I

l5
r80
150

65
900
t5
l0
t80
450
tz

500
t<
5o
r80
250
25
200
340

r 500

70
I 000
20
20
300
500
2A
600
l0

100
250
300
4A
300
450
2500

r00
2000
25
25
350
800
25

I 000
l5
ló0
300
500
50
400
500
3000

140
2800

30
30

450
I 000
50

r 500
20

24{\

500
800
80

ó00
550
5000

II. NIonocyklickó aromatické uhlovodíky (nehalogenované)

benzen
toluen
ethyltlenzen
xyleny
E jednosytných fenolů3)
styren

0.03
0.03
0.04
0.03
0.05
0.03

0.5
50
25
25
25
l5

0.8
100
50
30
50
30

I

120
60
50
ó0
50

5

150
75
75
r20
'75

III. Polycyklické aromatické uhlovodíky

anthracen
bcnzo(a)anthraccn
benzo(a)pyren
benzo(b)Íluoranthcn
benzo(ghi)perylen
benzo(k)fluoranthen
fluoranthen
fenanthren
chrysen
indeno(1,2"3cd)pyren
naftalen
pyrcn

0.1

0.1

0.1

0.t
0.05
0.05
0.3

0.15
0.05
0.t

0.05
0.2

40
4
1.5

4
20
l0
40
30
25
4

40
40
190

60
5
2
5

30
t5
50
4A
40
5

ó0
60
280

80
l0
4
l0
40
20
80
ó0
50
t0
80
80
380

t00
50
l0
50
80
30
150
t00
80
50
r00
100
640PAU celkem (suma výše uvedených l

PAU bez anthracenu, naÍtalenu a benzo(b)t1uoranthenu)

IV. Monocyklické aromatické uhlovodíky (halogenované)

chlorbenzeny (iednotlivé)
chlorfenoly (iednotlivé)

0.05
0.05

z.s
1.5

3
2

5
4

l0
t0

V. Pesticidy organické chlorované*a)

(|cdnotlivé) 0.05 z 2.5 5 l0
VI. Pesticidy ostatní"5)

fiednotlivé) 0.05 3 4 7.5 t2

VII. Chlorovanó aliÍ'atické uhIovodíky'6)

(iednotlivé mimo díle uvedené) 0'00
l,2-dichlorethan 0.00
l,l-dichlorethcn 0.00
l2-dichloretheny 0.00
dichlormethan 0.00
tetrachloethen 0.00
tetrachlormethan 0.00
trichlorethen 0.00
trichlormcthan 0.(X)l
chlorethen (vinylchlorid) 0.00

15 20 30 50
15 20 30 50
1.523-s
15 20 30 40
7 l0 15 20
1.5 2 3 5
0.5 0.4 I 2
l0 t5 20 40
5 8 r0 15

0.1 O.tz 0.25 I

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PříIoha 1. - ZENÍIN A' QlokračovrÍní l)

,::d :

ňg,kg't
.;SUSlny,

C-obvt..,

*g:lerli,;
lrSUSlnYi ,l

c1ťekr1,,

mg'kgrf 
,

susrny

Q.prům;

m[;kg-r
susrny

VIII. ostatnÍ uhlovodíky (směsnó, nehalogenované)

nepolární extrahovatelné l00 400 500 750 lO(X)
uhlovodíky celkem

IX. ostatní aromatickó uhlovodíky (haIogenovanó)

polych|orované biÍ'enyly - PCB 0.02 2.5 5 l() 3{)
(suma kongenerů PCB 28, 52.
l0l, I 18, 138, 153 a 180)
ptllychlorované dibcnzodioxiny 0.001 0. I ().5 l I0
a dibenzoÍ'urany - PCDD/PCDF
(vyjádřeno v ng I-TEQ TeCDDlg)

X. ostatní

20
r 000
1.5

7
7

0.0 r

0.1

0.0t
0.t
0.1

0.05

0.05
0.1

0.I
0.0 t

0.01
0.1

0.1

300
2000

t<

500

30

700
75

Anorganické Iátky
Br
F500
kyanidy/thiokyanáty
volné kyanidy
komplexotvorné
(pH < 5)
(pH ) 5)

organické látky
cyklohcxanon
dinitrotolucny
ftaláty (suma)
hydrochinon
chlornattalcn
pyrokatechin
(katechol)
kresoly
nitrotoluen
pyridin
resorcin (resorcinol)
tetrahydroťuran
tetrahydrothiofen
trinitrotolucn

160
! 200

8

200
I s00
l0

I50
20

250
l5
80
l-s

l0
30

l0
20
2.5
t5
t0

t(x)
l0

500
50

r00
7
60
l0
,5

z0

5
t0

I

t0
5

60
5

ó0
5

40
I
I

l5

3
5

0.75
8

2
40
2

r00
l5

50
3

30
5

2.5
l0

2.5
4

0.5
5

I

30
l

celkový obsah (rozklad lučavkou kriilovskou za vartt, např. clle DÍN 38 4l4)
rnůŽe být i vyŠší ve velkých městských aglomeracích a oblastech s intenzivrrí automobilovou clopravou

1t11oy9ni 
je{no.sytných fenolů - ČsN rs 7528. Pri překročení sumy se cloporučtrje stanovit jeclnotlivé t'enoly podle

EPA 80 40 (SPE - CC/MS)

pod pesticidy organickými (poly)chlorovanými (V.) se předevŠínr rozttmí: alc]rin, dielclrin, en<lrin, DDD. DDE' DDT'
chlordan, endosulfhn, hexachlorobutaclien, hexachlorocyklohexany, heptachlor (epoxicl), rnetlroxychlor. (DDT), penta-
chlornitrobenzen, toxaphen

pod pesticidy ostatní (Vt') se především rozttmí: organofosfáty (např. malathin, pirrathiorr), karbarniíty (např' aldikarb,
karbofirran), triaziny (např. atrazin, simazirr)' herbici<ly nabiizi chlbrof'enoxyoctbvých kyselin (2.4D,-2.4'jT' MCPA),
halogenované a]ii'atické pesticidy (např. metylbromid), t'enolové herbicicly 1ňapr. ouoc, rlinoseb), írrolllatické chlora_
miny' dithiokarbanriíty, sloučeniny na bázi organického cínu, halogenované arómatické nitroslotrčóniny
podchlorovanými alithtickými.uhlovodíky(VlI.)sepředevŠímrozumí: l,l-ttichlorethan. l'l'l_trichlorethíln' l,l,2-tri-chlorethan, l'l,2,2-tetrachlorethan, l-chloi_2,3_epoxypropan,2-chloro-l,á_butaclien, hexachlorethan.

'1)

'2)

'3)

'4)

5)

.6)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PříIoha 1. - ZElvÍINA (pokračovdní 2)

HODNOTY KATEGORIE C -
vŠEsTRANNÉ vvuŽnÍ ÚzwtÍ zemtna

rng.kg-1 sušiny

I. Kovy

As
Ba
cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Mo

55
625
I2
240
380
190
10

210
300
720
100

[I. Aromatické uhlovodíky

benzen
ethylbenzen
toluen
xyleny
fenoly

1

50
100
't<

50

III. Polycyklické aromatické uhlovodíky

PAU celkcm 40

IV. Chlorovanó ulrlovodíky

PCB
DDT, DDE, DDD
tetrachlormethan
tetrachlorethen
trichlormethan
trichlorethen

1
'r<
0.5
)
I
15

VI. ostatní anorganickó látky

kyanidy volné
kyanidy komplex. I

(komplexotvorné pH < 5)
kyanidy komplex. 2
(komplexotvorné ph > 5)

20
150

20

VII. ostatní organické látky

styren
NEL (nepolrírní eXtrahovatelné látky)
atrazin
pyridin
tetrahydrofuran
tetrahydrothiofcn
ftaláty (suma)

30
500

6
0.75
0.4
40
40

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Příloha 2. -PODZBMNI voDA

Ar, B C'

pgil:],.,,,...i-,,.1,.,. ,' ,.r.r ltg:l:t l, ::.r' r'1,,,, :; ,, ,: pg:lll

I. Kovy

41tl-l)
As
Ba
Be
Cd
Co
Cr cclk.
Cr*
Cu
Hg
IVÍo
Ni
Pb
V
Zn

100
5

50
0.2
t.5
ZO

3

I

20
0.1

5

20
20
50
150

250
50

I 000
I

5

100
150
35
200

2
180
r00
100
i50

I 500

400
100

2000
2.5
20
200
300
't5

500
5

350
200
200
300
5000

II. lVÍonocyklickó aromatické uhlovodíky (nehalogcnované)

bcnzen
ethylbenzcn
toluen
xyleny
ž jednosytných Í'enolťr-2)
styren

0.2
0.2
0.2
0.2

l5
150
350
250
750
20

30
300
700
500
I 000
50

0.3
0.5

III. Polycyklické aromatické uhlovodíky

anthracen
bcnzo(a)anthracen
benzo(a)pyren
benzo(b)fluoranthen
benzo(ghi)perylen
bcnzo(k)fluoranthcn
fluoranthen
fenanthren
chrysen
indeno(1,2,3cd)pyrcn
naftalen
pyren
PAU cclkem - suma výše uvedených PAU bez
anthracenu, nattalenu a benzo(b)Uuoranthenu

0.005
0.005
0.005
0.002
0.001
0.00 r

0.03
0.005
0.005
0.001

0.1

0.1

0. r5

5
0.5
0,1

0.25
0.1
0.t
25
5

0.t
0.1
z5
25
ó0

l0
I

0.2
0.5
0.2
0.2
50
l0

0.2
0.2
50
50
t20

IV. Monocyklické aromatické uhlovodíky (halogenované)

jednotlivé chlorbenzcny
(mimo dále uvedené)
dichlorbenzeny
trichlorbenzeny
tetrachlorbenzeny
pentachlorbenzcn
hexachlorbcnzcn
jednotlivé chlorťenoly mimo 2,4,5-trichlorfcnol
2'4'5-trichlorÍ'cnol

0,1

0.1

0.1

0.r
0.1

0.1

0.5
0.5

l5 30

3
t0
2
I

0.1

20
t0

1.5

5
I

0.5
0.05
t0
5

V. Pesticidy organické chIorovanó"3)

jednotlivé mimo
methoxychlor
mcthoxychlor

0.0 r

0.01
0.1

25
0.2
50

VI. Pcsticidy ostatnÍ'4)

jednotlivé herbicidy 0.0l 0.2 0.5
mimo triazinové
herbicidy 0.1 25 50

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Příloha 2. - PODZEMNÍ voDA (dokončení)

CBA
pg.l'r I pg.l'' I pgJ'

VII. Chlorované aliÍbtickó uhlovodíky"5)

.jednotlivé mimo diíle ttvedené
1,2-dichlorethan
1,1-dichlorethcn
1,2 - d i c hlo reth c ny c i s, tct ns
dichlormethan
tetrachlorethen
tetrachlormcthan
trichlorethcn
trichlormethan
chlorcthcn (vinylchkrrid)

0.
0.

0.
0.

0.
0.

0.
0.

0.
0.

100
50
20
50
30
20
l0
50
50
20

50
25
l0
25
l5
l0
5

25
25
t0

VIII. Ostatní aliÍ'atické uhlovodíky (nchalogenovanó)

nepolární extrahovatclnó uhlovodíky cclkcm 50 500 l000

IX. ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)

polychlorovanó bit'enyly - PCB 0'0l 0'25 l.0
(srrmakongenerri PCB 28, 52, l0l, I 18. 138, 153 a 180)
polychlorované dibcnzodioxiny a dibcnzoťurany - l0 25 50
PCDD/PCDF (vyjúdřeno v pg I_TEQ TeCDD/l)

X. ostatní
Anorganickó látky
B
ct
F
kyanidy/thiokyanáty volné
kyanidy komplexotvorné
(pH < 5)
(ph ) 5)
NHo*
NOr*
S (sulÍidická)

organické látky
cyklohexanon
ftaláty (suma)
hydrochinon
pyrokatechin (katechol)
kresoly
pyridin
resorcinol
tenzidy aniontové (PAL_A)
tetrahydroÍ'uran
tetrahydrothiofen
trinitrotoluen (TNT)

r00
25 000

250
5

t0
l0

120
25
t0

0.1

I

0.1

0.1

0.t
0.1

0.1

20
0.t
0.t
0.I

500
r 00 000

200
40

250
100

I 200
200
t50

250
5

400
600
t00
3

300
250

5

t5
0.5

5000
r 50 000
4000

,15

500
200
2400
400
300

500
l0

800
t 200
200

6
ó00
500
50
30

I

(iontová forma, stanovuje se pň pH < 5)

stanovení jednosytných fenolů - ČsN zs 7528. Při překročerrí stllny se rloporučuje stanovit jeclnotlivé f'enoly poclle
EPA 80 40 (SPE - GC/MS)

pod pesticirly organickými (poly)chlorovanými (V.) se předevŠím rozltmí: aldrin, dieldritt. endritt. DDD. DDE, DDT,
chlordan, endosLrlfan, hexachlorobutadien, hexaclrlorocyklohextny. heptachlor (epoxid). meroxvchlor (DDT), penta-
chlornitrobenzen, toxaphen

pod pesticidy ostatní (VI.) se především rozttmí: organoíosfáty (např. malathion, parathiort), klrbamiity (např. alcli-
karb. karbofirran), triaziny (např. atrazin, simazin), herbicidy na biízi chlorot'enoxyoctových kyselirr (2.4D,2'4.5l-.
MCPA)' halogenované alif'atické pesticidy (např. methylbromid). f'enolové herbicidy (např. DNoC, clinoseb), aroma-
tické chloraminy, dithiokarbamíty, sloučeniny na biízi organického cínrr. halogenované aromatické nitroslotrčeniny

pod chlorovanými alitatickými uhlovodíky (VIt.) se předevŠínr rozumí: l'l_dichlorethan, l.l,l-trichloretlran. l.l,2-tri-
chlorethan, l.1,2.2-tetrachlorethan. I -chloro-2,3-epoxypropan. 2-chloro- 1,3-butadien. hexachlorethan.

.1)

'2)

'3)

'4)

5)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Příloha 3. _ PŮDNÍ vzDUcH

NEL celkem 5 20

trichlorcthen
tetrachlorethen
chlorované aliťatické uhlovďíky (iednotlivé)

0,1
0,1
0'1

t0
r0
10

benzen
.toluen
ethylbenzen
xyleny
styren

0,
0,
0.
0,
0.

5
l0
l0
r5
5

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Pří1oha č. 4
PROTOKOL

o odběrrr vzorků osad'r
Název akce: čísla pozemních komunÍkací,

ze kterých se odebíraly vzLtkyl

Důvod odběru vzorku: čištění příkopů 
"'i::;'i:otoko]-u:

Úoaie o odběru vzorku:

- dat'um 'a čas,
- číslo PK,
- km PK, strana PK (pravá, levá),' 

#:T 
a příjmení osob provádějících odběr, adresa, čís1o telefonu, číslo

- počasí,
- jiné: (využit pro informaci) .

Způsob odběru vzorků:

- metoda vzorkování: směsný vzorek z příkopů a krajnic vzniklý kvartací x- dílčích vzorků cca po róo q,_ popís vzorkovacího zařLzení a pomůcek při odběru:

Úaaie o vzorku:
Původ odpadu a jak bylo s odpadem nakládáno: čištění příkopů a krajnic

Druh odpadu (kód a kategorie odpadu dle Katalogu odpadů): o

;3i:li|'}3::'gi;?];'""Í3iťj*r,Íť"!iyÍr,jméno, Ičo, ad'tesa sid7a, úd.aje na

Další údaje:

JÍ::j":#i;'"Píj""tyJénové pytle, atd'- _ odsouh"laseny 
'aboratoří. kde. se

Důvod odběru vzorku: vyhodnoeení znečištěné zerniny
Způsob dopravy vzorku do laboratoře:
rdentifikace osoby odpovídajíci za dopravu vzorku do laboratoře:
rdentifikace ]-aboratoře, jež vzorek převzala, včetně údajů pro kontakt:
Požadovaná stanovení: (uvedeno v č]-. 4.6.4)
Potvrzení o převzetí vzorků taboratoří a datum převzetí
Číslo protokolu o analýze:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Příloha č" 5

VZ OR DOPISU
Nalrídka k rry'užití zeníny z příkopů a krajnic

Věc: Nabídka zeminy z čištění příkopů a krajnic k využití

Každoročně provádíme ěištění příkopů a krajnic pozemnich komunikací.
JelikoŽ nejsme schopni veškerou vytěŽenou zemínu využít pří vlastní činností
nabízíme Vám ji k vyuŽití.

Kva]-ita těchto zemin byla kontrolována v let'ech 1993-2001 v rámci řeše-
ní státního projektu Ministerstva dopravy a spojtr Čn e. s40l/12o/603 a ná_
sIedných úko]ů TR a z výsledků, které byIy zapracovány do Technických podmí-
nek č. 116 vypJ-ynulo, Že zeminy z příkopů a krajníc vyhovují kritériim B
MeLodického pokynu MŽP _ Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Limitu-
jícími parametry pro přiřazení jsou pouze PAU, PcB, As, Ni, Pb a Zn.

Je1íkož hodláme v nejbližším možném termínu odebrat vzorky zeminy a
zadat jejich analýzu, dovolujeme si Vás požádat o zasIání Vašeho stanoviska
k naší nabídce, i negat'ivního, co nejdříve. Pokud ve Vašem případě příslušný
projekt vyŽaduje provést rozsáhlejší analýzu, sděIte prosím, jaké parametry
máme v příslušné laboratoří zadat.

S pozdravem

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



VZ OR DOPISU

Trvalá nalrídka k rr1nržiti 7annL1 z

(s 11 a L2 v1'h].ášky ě. 383/20oL
18s/2001 sb. )

Přiloha č" 6

příkopů a krajnic jako odpadu

sb. a s 45 odst'. 3 zákona ě.

Věc: Trvalá nabídka odpadu
O{>ad 17 05 04 Zernina
kategorie O

využití
kanení neuvedené pod ěíslen 17 05 03,

k
a

Každoročně provádíme Čištění příkopů a krajnic pozemních komunikací.
Jelikož nejsme schopni veškerou vytěženou zeminu využít při vlastní činnos-
ti, zasíláme Vám t'uto twalou nabídku odpadu (o) k využití d]-e S 10 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Kvalita těchto zemín byla kontro]-ována v letech L993-2001' v rámci řeše-
ní státniho projektu Ministerstva dopravy a spojů čn e. s407/120/603 a ná-
sledných úko]ů TR a z výsledků, které byly zapracovány do Technických podmí-
nek č. 116 vyplynulo, Že zeminy z příkopů a krajnic vykazuji významnou vari-
abi1ítu celkových obsahů pouze u paramet'rů PAU' PcB' As, Ni, Pb a Zn.
V případě vodného výluhu překračují ojediněle třídu vyluhovatelnosti 1I pou-
ze parametry As, B€, Ní, Pb a Zn, ale parametry třídy vy1uhovatelnosti III
nepřesahuj í.

Máte-]-i o využití námi produkovaného odpadu 17 05 04 Zemina a kamení
neuvedené pod čísIem 17 05 03, kategorie o zájem, sdělte nám, zda analýzy
celkových obsahů PAU a PCB a vodného vý1uhu ve výše uvedeném rozsahu, vyho-
vuje Vašim podmínkám. Pokud Váš projekt čí provozní tád vyŽaduje větší roz-
sah analýz, sděfte nám tuto skuteěnost co nejdříve.

očekáváme Vaši odpověď , i negativní, co nejdříve-

S pozdravem

v pŤ1padě nabLdky využiti zeminy provozovate]-i sk]ádky odpadú se prvnÍ od-
stavec dopTni takto:

Jedná se o odpad, který je vhodný k překrytí vrstev uIoženého komunál-
ního odpadu i pro další využití za účelem teďrrrického zabezpeěení sk1ádFy
dle S 4š odst. 3 zákona ě. 185/2001 Sb. , tj . bez poplatků za utožení odpadů.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Vzorkovaný materiá1

Důvod vzorkování

Místo vzorkováni

Příloha č.'7
P]-án odběru vzorků

vzoR

Zemina vyťěžená z přikopů a krajnic

Kontrola kval-ity zeminy

Víz pří1oha, která je neditnou součásti tohoto plánu
odběru vzorků - mapa s vyznačenými úseky, kde je
v roce plánovaná fetní údržba.

1. Informace o výskytu havárií vozidel převážejicich
chemické látky"

PouŽíté podk1ady

3.

Informace o materiálech uŽitých v konstrukci \ÍOzov-
ky (dehet, asfalt apod. ) .

Rozsah posledních oprav vozovky a informace o mate-
riá}ech použitých při těchto opravách a při údržbě

rnformace o intenzitě sífničního provozu.

Informace o výskytu rizikových bodů na daném úseku
komunikace, tj. chemických výrobních objektů, skla-
dů nebezpečných látek

P]_án letni údržby silnj_c.

V roce........'... je plánováno čištění příkopů a krajnic v cefkové délce
km. Na základě výše uvedených podkladů by1o vytvořeno xx úseků se sLejným
charakterem.

Do úseku A (v mapě označen ze]_eně), jsou zahrnuty komunikace, kde je
intenzita sifničniho provozu nizká až střední, nedošIo zde k haváriím vozi-
del převážejícich nebezpečné látky' materiál pouŽitý v konstrukci vozovky
neobsahova1 dehtová pojíva a v posledních 2 letech zde nebyly prováděny
opravy nebo údrŽba vozovky (např. asfaltovou emu]zi) a nevyskytují se zde
žádné rizikové výrobni proÝozY, sklady apod. Z tohoto úseku bude odebrán
jeden směsný vzorek zeminy. Pro jeho vyLvoření bude z kaŽdého úseku dlouhého
cca 1000 m odebrán dílčí vzorek z krajnice a ze dna příkopu vrtákem nebo
vzorkovací lopatkou a to cefá vrstva zeminy, která bude při čištění příkopu
a krajnice odtěžována. Ťakto odebrané dílčí vzorky se smíchají a kvartací
(viz příIohy č. 1' a 2 TP) se připraví vzorek o hmotnosti cca 2 kg, který
bude předán laboratoři k analýzám. PoŽadovaný rozsah stanovení: d1e bodu
4.6.4' pokud odběrate]- zeminy nemá v projektu u]_oŽeno s]-edovat i jiné para-
metry.

Do úseku B (v mapě označen červeně), jsou zahrnuty jednotIivé úseky
komunikací, kde byly v konstrukci vozovky, zejména v obrusné vrstvě, pouŽíty
dehty' nebo kde jsou dalši předpoklady pro překročení limitů (viz č1. 4.4.3
TP). Z tohoto úseku B bude vytvořen jeden směsný vzorek smícháním dífčích
vzorků odebraných stejn1im postupem jako v případě A. Dílčí vzorky pro úsek B
budou odebírány z úseků dlouhých 100 - 1000 m. V tomto případě bude vzorek
analyzován na obsah PAU a po vyhodnocení bude buď pokračováno v analýze
(pokud bude obsah PAU nizký), nebo při vysokém obsahu dIe pří1ohy č. 8, tab.

2.

4.

5.

6.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



8.1 vyhlášky č. 383/2007 Sb., bude zemina předána jako odpad k odstranění
oprávněné firmě.

V1pracoval : (jméno' zaměstnavateJ-, funkce)

Datum:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Příloha č. B

Yzor objedrrávky pro laboratoř

Věc: analýza vzorků zemin

V pžípadě zajištází odbytu jako zaitry:

objednáváme u Vás analýzu x vzorků zemin - stanovení cefkových obsahů
PAU" PCB, As, Ní. Pb, Zn. Výsledky žádáme vyjádřit v mg/kq sušiny.
(PcB - suma kongenerů PCB č. 28, 52, 101' 118, 13B, 153 a 180.
PAU - benzo (a) antracen, benzo (a) pyren, benzo (qhi ) perylen' ben-
zo(k)fluoranten, fluoranten, fenantren. chrysen, indeno(L,2,3,cd)pyren' py-
ren, a jejich sumu, dále benzo(b)fluorantenn antracen a naftalen).

Dop7nit o připadné dafši parametry d7e požadavku oďběrate]e zeminy

V pÍ1padě, že je zqina oft>ada':

objednáváme u Vás analýzu x vzorků zemin * stanovení celkových obsahů
PAu' PcB (dre vyhlášky ě. 383/2ool sb. ' PAu jako sr:mu 15 PAu a PcB jako sumu
6 kongenerů) ' Výsredky žádáme vyjádřit v mglkq sušiny.

Pokud žádÍlÝ z parametrů nepřekroči limitni koncentrace dle tab. B.1
pří1ohy č. 8 vyhlášky Č. 383/2001 sb.' žádáme ještě o provedeni ana1ýzy vod-
ného wý1uhu připraveného podle uvedené vyh1ášky v rozsahu As, Be, Ni' Pb,
Zn. Výsledky žádárne vyjádřit v mg/I.

Doplniť o pŤ1padné daLši parametry dLe požadavků oďběratefe zeminy !

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Přiloha č.9
Seznam akreditovaných zkušebních laboratoří

k 1.7 .2002

Vzh]_edem k neaktuá1nosti neni tento SeZnam uváděn.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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