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 Vzduch: radionuklidy (Cesium 137, Stroncium 
90), polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH)… 

 Voda, půda: arsen, rtuť, kadmium, chloristany… 
 Perzistentní kontaminanty: PCB, dioxiny, 

polybromované bifenyl etery (PBDE)…  
 Přírodní toxiny 
 Rezidua pesticidů 

 
 

Stručný přehled kontaminantů 



 Kontaminované prostředí a pěstební plochy 

 ovzduší, půda, voda, krmiva, hnojiva (včetně přírodních 
hnojiv) 

 Výskyt hlodavců a škůdců přenášejících choroby 

 Zdraví zvířat a rostlin 

 Pracovní postupy omezující kontaminaci 

 Během produkce i následného zpracování 

 Správné používání pesticidů, veterinárních léčiv  

 

Zdroje kontaminantů v prvovýrobě 



Chlorečnany, chloristany – Proč? 

 - Kompetitivní soutěž z jódem při transportu do štítné 
žlázy (dříve se užíval jako léčivo) 
 
riziko pro konzumenty s nižším a středním nedostatkem 
jódu 
 
 - Methemoglobinemie (Fe ++ Fe +++) – tkáňová hypoxie 



 Chlorečnany 
 Používání chlorované vody ve výrobě 
 Desinfekce povrchů (zeleniny, drůbeže, ryb) 
 Dříve povolená účinná složka pesticidů (do r.2008) 

 Pitná voda: 2–4 340 μg/L (medián 28 μg/L )  
 Bazénová voda: 2 140 až 31 920 μg/L (medián: 22 230 μg/L) 
 Velmi dobře rozpustné ve vodě 
 Zdroje zpracování (mytí, sekání, blanšírování, chlazení, ošetření 

povrchů). 
 Výskyt zejména v dělené mražené zelenině (brokolice, mrkev, 

okurky), jogurtech a dětské výživě 
 Vedlejší produkt při použití Cl2, ClO2 a ClO- pro desinfekci 
 

Chlorečnany 



 
 TDI (total dietary intake) – 3 mg/kg b.w./day (CA 30);  

 chlorečnany 0.3 μg/kg b.w. /day 

 Denní příjem Pitná voda 32 μg/kg b.w. ; brokolice 21 μg/kg b.w.;  
syrovátka a výrobky z ní 19 μg/kg b.w.  

 Není jednoznačně stanovený limit pro pitnou vodu v EU 
 WHO doporučuje pro pitnou vodu max. 0,7 mg/l 
 Limit pro potraviny (jako pesticid) – 0,01 mg/kg 
 Rychle se vstřebávají a metabolizují na chloridy, které jsou 

vyloučeny močí  
 
 
 

Chlorečnany limitní hodnoty 



 Stabilní ve vodě, soli silně rozpustné 

 Zdroje 

 Hnojiva na bázi dusíku (zejm. ledek chilský) 

 Rozklad desinfekcí na bázi chlornanu sodného 

 Použití kontaminované povrchové vody v zemědělství 

 Tvorba v atmosféře 

 Průmysl (zábavná pyrotechnika, oxidanty do raketových 
motorů, výbušniny) 

Chloristany 



 Schopnost zvýšeného příjmu kořenovým systémem 

 Výskyt zejména v zelenině – tykvovité (350 µg/kg) 
listová zelenina (zejména pěstovaná ve sklenících) 
(120 µg/kg), mrkev, brokolice. 

  zelenina 4.8–110 µg/kg (rozsah mediánů) 

 Ovoce 0.5–28 µg/kg (rozsah mediánů) 

 Ovocné a zeleninové šťávy 26 µg/kg 

 Dětská výživa 10 µg/kg 

Chloristany 



Efekt příjmu chloristanů 



 HPLC-MS/MS - Quick Polar Pesticides Method, QuPPe  

 LOQ 2 μg/kg  

 Ovoce zelenina 

 

 LC-MS 

 s využitím vnitřního standardu na bázi izotopů Cl18 

 Matrice živočišného původu  

 

Analytické metody – 
chlorečnany,chloristany 



Chloristany limitní hodnoty 

Pro chlorečnany platí obecný limit pro pesticidy: 0,01 mg/kg 

Princip je opačné, pod těmito hodnotami musí být produkt vpuštěn na 
trh. Členské státy mohou opatření rozšířit, ale nesmí bránit obchodu. 
 



 Aktuální problém s kontaminací prostředí 
 

 Prohlášení výboru EK pro rostliny, zvířata a krmiva k 
výskytu chloristanů v potravinách 
 16.července 2013 
 10. března 2015 - update 23.června 2015 

 

 29 dubna 2015, přijato doporučení EK 2015/682, o 
monitorování výskytu chloristanů v potravinách a vodě v 
roce 2015 + 2016. 

 Pokračující analýza nebezpečí  - sběr dat 

Chloristany, chlorečnany 



 Varem v pitné vodě se obsah snižuje 

 Správná praxe při zpracování 

 Omezené použití chlornanů ve vodách – biologické riziko 

 Chloristany jsou poměrně stabilní sloučeniny 

 Problém s odstraněním nízkých koncentrací 

 Způsoby odstranění z pitné vody 
 Redukce – biologická, chemická, elektrochemická 

 Separace (výměna na ionexech, nanofiltrace, reverzní 
osmóza, elektrodialýza) 

Preventivní opatření - chloristany 



Výsledky kontrol v ČR 2014 
 ovoce, zelenina 

Celkem analyzováno: 845 
Pozitivních: 66 %, přes limit: 35, nevyhovující 22 
Nejčastěji detekované látky: chloristany (44,8 %), azoxystrobin (16,8 %), boscalid 
(15,2 %), propanocarb (12,8 %), chlorečnany (11,7 %) 



Mediální reakce 



  Chloristany  - vysoký obsah chloristanů byl zjištěn u 
tykvovitých a listové zelenině, zejména té, která se 
pěstuje ve sklenících/pod ochranným krytem  

 Zdrojem jsou voda, půda, hnojiva, ošetření 
desinfekčními prostředky 

 Analýza rizika pokračuje, probíhá monitoring obsahů v 
potravinách a vodě 

 Nové limity budou nastaveny s ohledem na 
dosažitelnou nejlepší praxi 

Závěr 



Zdravá zelenina pro všechny! 
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