
občanské sdružení M netěš

VÝzva občanského sdružení Mnetěš k ochraně zdraví dětí. ohleduplnému a

šetrnému používání pesticid p i zemědělské podnikatelské činnosti a p i

držbě obecní ze!eně

Úvod

občanské sdružení Mnetěš se v uplynulém období zab' valo problematikou vyuŽívání
pesticid p i post icích v zemědělské rostlinné vrirobě, zjišťovalo rizika plynoucí z aplikací
těchto nebezpečn'ich chemick' ch látek, dťrsledky p i zasažení necílov1ich organismťr a osob,
zajímalo se o existující pravidla a legislativu:

Naízení Evrops

-

definuie: tzv. ,,zraniteln', mi skupinami" osoby vyžadující zvl štní pozornost p i posuzov ní
bezprost edního a dlouhodobého tičínku p ípravk na ochranu rostlin na lidské zdraví. Pat í k nim
těhotné a kojící ženy, nengrozené děti, kojenci a děti, starší osoby a pracovníci a místní obyvatelé,
kte í jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticid .

V návaznosti zákon č. 326/2004 Sb.. s52b v platném znění reguluie a omezuie zp sob použití
p ípravkťr v určitrích oblastech:
Na pozemcích a v objektech, ve kter,ch m b ,t provedeno ošet ení p ípravkem, up ednostní
profesionální uživatel p i tomto ošet ení p ípravky p edstavující nízké riziko nebo p ijme opat ení
vedoucí ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, pokud tyto pozemky nebo objekty využívají nebo do
nich mají p ístup pracovníci v zeměděIství, nebo se jedná o oblasti využívané širokou ve ejností
nebo,,zronitelnymÍ skupinami obyvatel".

Evropská směrnice č. 2009 '128lES ze dne 2].. íina 2009 a návazně whláška č. 205/2012 Sb. v 53

odst.4 a odst.S uvádí:
P ed chemick, mi metodami se d v p ednost biologick, m, fyzikáIním a jin ,m nechemickym
metodám, pokud zajistí tičinnou ochranu proti dotčen, m škodliv,m organism m.

Využívojí se p ípravky nebo metody ochrany, které jsou co nejvíce specifické pro dotěen ,škodliv

organismus a mají co nejmenší vedlejší tičinky na lidské zdraví, necíIové organÍsmy a žÍvotní
prost edí.

Vr zva

občanské sdružení se obrací na obec Mnetěš a jako z izovatele mate ské školky ji vyz vá, aby

využila všech sv' ch kompetencí a autority a zajistila u zeměděIc p ijetí opat ení ve smysIu v še

citovaného 552b zák. 326l2oa4 Sb. vedoucího ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, p edevším

,,zraniteln' ch skupin obyvatel" v podobě jasné a ričinné informovanosti občan o místě a čase

aplikace ochrann' ch post ikti prováděnr ch v bezprost edním okoIí obce, v iejích p irozen' ch

rekreačních z nách i na ve ejn' ch prostransWích uvnit zástavby.

Dále vyz'váme zemědělce k ohleduplnému a šetrnému postupu p i aplikaci pesticidri a k respektu

těch nejzákladnějších pravidel lidského soužití. P edevším však zemědělce vyziryáme k dodržování

směrnice Evropského parlamentu a Rady č'. 2oa9lt,28lRs ze dne 2í-. l1na 2009, která stanovuje

rámec pro činnost Společenství za ričelem dosažení udržitelného používání pesticid . Z této

směrnice vypl vají obecné zásady integrované ochrany rostlin impIementované do v' še citované

národní vyhlášky č.2o5l2o12 sb.
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Komentá a zd vodnění:

Tato opat ení povaŽujeme za první nutn krok v postupu k ochraně obyvatel, p edevším dětí, p ed

nebezpečn' mi pesticidy. Domníváme S , Že využitím práva občana na informaci se dokáže

neprodleně snížit riziko a četnost nevědomého a nežádoucího styku osob s chemick,imi post iky.

Každri informovanri člověk se následně mťrže svobodně rozhodnout, jak m zp sobem bude

postupovat a chránit sebe a svou rodinu. Dnes nikdo neví, co se v obci a jejím okolí v době jeho

nep ítomnosti odehrálo, kde byly jakékoliv post iky aplikovány.

Stojíme p ed novou sezonou, jarní slunce již vytáhlo traktory do polí. Za sluncem však vycházejí i naší

spoluobčané a p edevším naše děti. A právě děti z mate ské školky budou opět, stejně jako

v p edchozích letech, vyváděny na vycházku na klidnou cestu k ovčínu. Tato cesta je lemována z obou

stran p ilehlrimi lány, které jsou zemědělsky obdělávány a chemicky ošet ovány tak intenzivně, že se

na straně k obci zrirodnily i poměrně široké meze. Je evidentní, že pokud se naše děti v den post iku

nebo v následujících dnech dostanou do této oblasti, jsou vystaveny p írnému riziku vypl' vajícího od

realizovaného post iku nap . p ím' m otěrem mokrrich rostlin, vdechnutíodparu, kontaminací

pokožky, oděvu nebo obuvi zasaženou zeminou, kamením nebo prachem. To vše naprosto ne ízeně, i

když pod pedagogick, m dozorem.

V odborné literatu e je definováno ohrožení dalších osob a všech složek p írody bud- p ímo p i letu

post ikové jíchy v pr běhu aplikace nebo p i riletu odparu v následujících hodinách a dnech. K jak

dalekému riletu mimo ošet ované rjzemí mrjže dojít p i poměrně větrném prost edí v naší otev ené

krajině, se p esvědčiljiž nejeden spoluobčan na vlastní krlži. odpar z použitr ch chemickrich post ikťr

p i nemal' ch plochách okolních polností veskrze k jihu skloněn ch a dob e prosluněnt ch p edstavuje

rovněž velmi v znamné následné nebezpečí.

Jak je patrno z našich p edešl' ch aktivit a informací uve ejněn'ich na našich webov ch stránkách

W}ylÉtm-!-9!95.eg, jsme p esvědčenío škodlivosti dopadu těchto nebezpečn' ch chemick, ch látek na

zdraví občan Žijících v obcích ze všech stran obklopen' ch obdělávanrimi lány polí na kter ch se tato

chemie intenzivně a opakovaně aplikuje. Naše p esvědčení plyne kromě jiného z faktu, že na jedné

straně návody k použití uveden ch pesticidních post ikťr definují velmi p ísná pravidla ochrany

profesních pracovníkťr obsluhy - ochrannri štít či br' le, gumové rukavice, ochrannou obuv a oděv,

v p ípadě uvolnění v' par (aerosol } ochrannr d' chací p ístroi. Naproti tomu občan, těhotná žena,

dítě p icházející několik minut nebo hodin po post iku do bezprost ední bIízkosti místa použití nebo

dokonce do p ímého styku se stejnou látkou není chráněn vr]rbec a navíc netuší, že by hrozilo jakékoIi

nebezpečí.

Pro up esnění je na místě p ipomenout, že p i opakovaném styku (pot ísnění,vdechnutí, požití)

s těmito látkami již v nízkrich koncentracích se osoby mohou potrÍkat s jejich nebezpečn', mi

vlastnostmi: dráždění pokožky a d' chací cest, drážděnítrávicího traktu, vyvolávání alergií, vliv na

poruchy hormonální činnosti, snižování počtu červen ch krvinek, poškozovánía změny genetického

materiálu, poškozování mozku a nervové soustavy, snižování imunity, poškozování nenarozen ch

plodťr, poškozování ledvin a jater, potenciální karcinogenita atd. Rťrzné pesticidy majíodlišné ričinky,

ale lidskému zdraví neprospívá žádn', .
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členové občanského sdružení jsou znepokojeni těmito skutečnostmi:

Rozbor podzemní vody (viz p íloha 1) ze studny v intravilánu obce Mnetěš detekoval
p ítomnost Bentazonu - herbicidu používaného nap íklad p i pěstování kuku ice. Pouhá

p ítomnost této látky v podzemní vodě je alarmující.

Samotn' v' robce k této látce uvádí následující informace:

o ádraví škodliv' .
o Zdraví škodliv' p i požití.

o Dráždí oči

o Nebezpečívážného poškozeníočí.

o M že vést ke vzniku alergické reakce.

o štoaliv'Í pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ričinky ve vodním

prost edí
Velmi varovná a zarážející je pro nás skutečnost, že námi zjištěnt počet mrtí na novotvary
(rakovinu) u občan Mnetěše v posledních t ech letech tvo í v p epočtu cca 2,75 násobek
pr měrné roční mrtnosti na onkologická onemocnění v celé české Republice.

Ze shromážděn' ch ridaj vypl' vá, že za sledované období 3 let by v této souvislosti měli v naší

obci zem ít cca 4 lidé, ale místo toho jich zem elo 11. Percentuelně vyjád eno se tedy jedná o

275% republikového prriměru!!! Nelze kategoricky tvrdit, že pesticidní post iky jsou jedin' m

d vodem v' še uvedené skutečnosti. Na druhé straně dosud nebylo uspokojivě prokázáno, že

tomu tak není nebo že nemají zcela rozhodující podít na této neblahé statistice. Mnoho
současn' ch vědeck' poznatk dlouhodobě a opakovaně varuje a potvrzuje velmi negativní

dopady pesticid na lidské zdraví.

Ještě v nedávné minulosti by|o legální používánícelé ady pesticid , které byly následně pro jejich

velmi nebezpečné vlastnosti a činky na člověka i p írodu tiplně zakázány! Ustoupilo se také od

letecké aplikace, d íve považované za něco běžného. Spoléhat se proto dnes na momentálně platnou

legislativu a očekávat, Že obyvatele činně ochrání p ed podobn' mi riziky, by bylo v kontextu

zkušenostíz nedávno minul, ch obdobívelmi pošetilé. Aktuálním d kazem mohou b' t probíhající

velké tahanice v Evropském parlamentu o zakázánída!ších prokazateIně nebezpečn, ch pesticidri.

Lobby chemickrich koncernti je cynická a nebrivale mocná.

Legislativa a státní správa reagují v naprosté většině p ípad až následně pod drtivou tíhou

dťrkaz , nikoliv preventivně, jak by si někte í spoluobčané p edstavovaIi nebo p áli.

Podobné zkušenosti lze čerpat i z jinrich událostí. Vzpome me na nedávn1i, mediálně dob e znám,

p ípad p evrácené sportovní branky a mrtídítěte! ,,Potom" uŽ je zkrátka pozdě! Následn,i p ípadnt

postih nic netušící učitelky a doprovodné legislativní změny rodič m zem elého dítěte nijak

nepomohou !!!

Touto v' zvou bychom chtěti chránit p edevším naše děti a dosáhn/ut situace, že u nás v Mnetěši
bude v riptnosti dodržována platná evropská a národní tegislativa f zásadv vzájemného respektu a

ohleduplnosti. 
t \

Í/ lťrr o#'š, { ?.*. /(J/ 71''' 
\r., / l^-_Ň*, l? t,/.' '/

ď/.4r'Z .',á,
&' .rlt i'tlt g,3,72 .-r1-

Ř--/



qe#
'#&

firoup
Protokol o zkoušce

Zakázka

ZákaznÍk

Kontakt

Adresa

E-maii

Telefon

Fax

Projekt

Čísh: objednávky

Číslo p ectávacího
protok0lu

Místo odběru

Vzorkoval

, PRí 228741

: SaNo CB s.r.o.
. Mgr, Milan Hor ák

. Branka 417
374 u Trhové Sviny

: sanocb@sanocb.cz
+420 6021 90551
+42O 387312871

: MNETES
.----
,----

.----

. zákaznik Mgr.Hor ák

Daturn vystavení .

Laborato

Kontakt

Adresa

E-mail

Telefon

Far

Stránka

Datum pri1etí vzorktr

ČíSlo nabídky

Daturn zkcušky

Úroven ízeni :

kvality

25.7.2012

ALS Czech Republic, s.r.o.

Zákaznicky servis

Na Harfě 336/9' Praha 9 - Vysocany,
190 0o, Česká republika
customer.support@alsg lobal. com
+42O 226 226 228
+42A284 081 635

125
9.7.2A12

PR2011SANCB-CZ.0097
(cz-128-11-0050_V1)
11.7.2012 - 25.7.2012

Standardní QC dle ALs ČR intemích
postupťt

Poznámky
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Datum vystavení

Stránka
Zakázka
Zákazník

25.7.2012

225
PR1228741
SaNo CB s.r.o.

Vysledky zkoušek

Matrice: PODZEMNiVODA

Parametr

Název vzorku

ldentifikace vzorku (lab.)

Datu m odběru/čas odběru

LOQ Jednotka

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

tig/l

t'gil
pgil

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

ps/l

pgil

tjg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pgtt

pg/l

ps/l

pgll

pgil

pg/l

pg/l

pg/l

Název vzorku

ldentifikace vzorku (lab.)

Datum odběru/čas odběru

LOQ Jednotka

166

PR1228741001

9.7.2012 00:OA

V sledek NM

206

PR1228741002

9.7.2012 00.00

s1
PR1228741004

s 7 2012 0A'.O0

V sledek

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0 050

<0.050

r3o o % <0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

3

2,4,5-T

2,4,5-TP

2,4-D

2,4-DB
2,4-DP (isomery)

4-CPP
acifluorfen

bentazon

bromoxynil

dicamba

diclofop
dinoseb
dinoterb
DNOC

fluroxypyr
ioxynil
MCPA
MCPB
MCPP (isomery)
propoxykarbazon-sodn

triclopyr

W-pESLMSAT 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-pESLMSAI 0.050

W-PESLMSAT 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAT O.O5O

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.0s0

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI O O5O

W-PESLMSAI 0.0s0

W-pESLMSAT 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-pESLMSAT 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-pESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-PESLMSAI 0.050

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl
W-DFHMSOl

W-DFHMSOl
W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl
W.DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

W-DFHMSOl
W-DFHMSOl

W-DFHMSOl

'

2378-TCDD

í2378-PeCDD

í23478_HxGDD

123678-HxCDD

í23789-HxCDD
1234678-HpCDD

OCDD

2378-TCDF

12378-PeCDF

23478-PeCDF

123478-HxCDF

í23678-HxCDF
123789-HxGDF

234678-HxCDF

1234678-HpCDF

1234789-HpCDF

OCDF
TEQ-Lowerbound

TEQ-Upperbound

Matrice: ZEMINA

Parametr Metoda

Metoda

S.DRY-GRCI
S-DRY-GRCI

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.057
<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
<1.9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

4_4

sušina p i í05'C
vlhkost í05'C

0.10

0.10

%
o//o

VODOTEC
PR1228741003

9.7.2012 00'.04

V sledek

69.1

30.9

V sledek

85.4

14.5

s2
PR1228741005

9.7.2012 AA:AO

V sledek

87.8

12_2

NM

l.5.0 o/o

*5.0 %

NM

xS.O o/o

r5.0 %

NM

r5'o oÁ

*5.0 %
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