
  

Dílčí hodnocení zdravotního rizika 
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Zmocnění  
• Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění 
• § 2 - hodnocení zdravotních rizik je 

posouzení míry závažnosti  zátěže 
populace  vystavené rizikovým faktorům  
životních podmínek a způsobu života. 

• § 82 odst. 2 písmeno t) - provádět 
hodnocení a řízení zdravotních rizik z 
hledisek prevence negativního ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatelstva.  
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Předchozí hodnocení KHS  

• V rámci stavebních řízení KHS provedla v letech 
2007 - 2015 cca 50 hodnocení zdravotních rizik 
z půdy pro obyvatele a státní správu a 
zpracovala články a upozornění k hodnocení 
rizik pro webové stránky Města Kutná Hora.  

•  KHS opakovaně upozorňuje písemně od roku 
2004 samosprávu o nenaplnění výstupů 
usnesení vlády č. 538/2002 v jeho dílčích 
částech v místních podmínkách.  
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Vybrané závěry rizikové analýzy Ekotoxa a KHS 

navrhované k realizaci 09/2003 

• Technická opatření:  
• nejzávažnějším zdrojem kontaminace jsou staré důlní haldy a strusky, případně odkaliště. Tyto 

lokality je třeba udržovat pod stálým vegetačním krytem a provést protierozní opatření.  
• Preventivní opatření: 
• Lokality hald a struskových výsypek nesmí být využívány pro účely zemědělské, nebo 

zahrádkářském produkce , nesmí být umísťovány žádné stavby a rekreační objekty, kde by 
docházelo k dlouhodobému zdržování obyvatel. 

• Na zemědělských půdách v sektorech 3, 4, 5 a 9 by měla být omezena nebo vyloučena produkce 
k potravinářským účelů. Nejvhodnější těchto ploch je trvalé zatravnění nebo zalesnění. 

• Pro účely územního plánování a rozhodování státní správy na úrovni města se doporučuje 
vzorkování půd hald k doplnění databáze a zapracování do GIS. 

• Provést revizi územního plánu s cílem zapracovat opatření ke snížení zdravotních rizik využití 
území. 

• Zabezpečení longitudinálního sledování prašného spadu měřením prachu, ke stanovení obsahu 
arsenu a dalších toxických kovů po dobu nejméně 1 roku se zaměřením na PM 10 popřípadě PM 
2,5.  

• Návrh revidovaného územního plánu podrobit procesu SEA, ve smyslu evropské direktivy 
2001/42EC  

• Samosprávě se doporučuje vypracovat akční plán ochrany životního prostředí a zdraví ve smyslu 
usnesení vlády č. 810/1998  
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Cíl studie 

• Pokračovat v hodnocení zdravotního rizika ze 
složek životního prostředí do vnitřního prostředí 
pobytových prostor a vyhodnotit možnost  
vstupů toxických látek do lidských organizmů.  
 

• Důvod: nenaplnění usnesení vlády č. 
538/2002 v úplném rozsahu jeho znění 
včetně navržených opatření vyplívající z 
jeho závěrů hodnocení. Bagatelizace 
možnosti ovlivňování zdraví obyvatel.      
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Zpracovatelé studie 

• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
• Eva Rychlíková, David Šubrt, Ivana Suchomelová, Ivana Hrubcová, Eva 

Hrdličková, Jana Moravcová, Alena Procházková 

• Krajská hygienická stanice Stč. Kraje - ÚP Kutná 
Hora  

• František Stehlík, Marek Michna  
• za spolupráce osadního výboru a obyvatel Kaňk – Kutná Hora.  

• Věnováno obyvatelům k lepší orientaci v možnosti využití území zatíženého 
starou důlní činnosti, tak aby byl minimalizován vliv na jejich zdraví a 
samosprávě k přijetí cílených opatření k ochraně životního prostředí. Cílem 
zdravotní politiky je riziko jasně specifikovat , nepodléhat cílené bagatelizaci 
problému z důvodů neznalosti a neinformovanosti, nebo preferenci 
vlastních zájmů. Ohrožení zdraví je nutné předcházet a ne ho jen následně 
řešit.  
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Metodika - sledování vybraných 

faktorů 
Prach: 

1.  Detekce složení prachu v pobytových prostorech domácností 
     Odběry domácího prachu vysavačem 20 min. Bylo provedeno v 5 

domácnostech jako při běžném úklidu  a to v exponovaných lokalitách u  
hald s vysokou zátěží škodlivin ve vzorcích půdy. 

2. Měření domácího prachu a aerosolových částic PM10 včetně obsahu 
škodlivin. 

     odběrů standardní akreditovanou metodou pro analýzy ovzduší po 24 hod. v 
exponovaných lokalitách u  hald s vysokou zátěží škodlivin ve vzorcích 
půdy. 

Biologické materiály: 

3. Odběry moči - 39 osob lokality Kaňk na stanovení škodlivin. 
    Krátkodobá intoxikace za 1-2 dny 

4. Odběry vlasů - 34 osob na stanovení škodlivin.  
    Dlouhodobá intoxikace – 1 cm vlasů = cca 1 měsíc růstu 

Potraviny: 

5. Odběry zeleniny a vajec na stanovení škodlivin.  
 

7 



Účastníci studie – dotazník  
• Počet obyvatel na Kaňku 2015 - 818 obyvatel 

• Studie se zúčastnilo 39 lidí trvale žijících na Kaňku 

• Věkový průměr 33 let  
• Nejmladší - dvouletá holčička, nejstarší – 77 letá žena  
• Obyvatelé žili v průměru 14 let na Kaňku  
• V souboru bylo 12 dětí, z toho 3 děti do tří let 
• Profese různé, 3 osoby dělnické profese 
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• Výsledky jsou porovnávány se světovými literárními údaji, nebo 

českou legislativou a s celkovým příjmem škodlivin do organismu.       
• Následně bylo provedeno dílčí vyhodnocení zdravotního rizika pro 

reálné cesty vstupů škodlivin do organizmu a celkové hodnocení 
rizik pro jednotlivé skupiny obyvatel.  

• Vyhodnocení bude sloužit pro organizaci doporučených 
stanovených aktivit k řízení zdravotního rizika pro místní 
samosprávu, státní správu a komunikaci o riziku 

s obyvatelstvem. 

• Studie je zcela anonymní. 

• Autorizovaném hodnocení nesmí být bez písemného souhlasu 
zpracovatelů reprodukováno jinak než jako celek.  

• Náklady na sledování byly hrazeny z rozpočtu Krajské hygienické 
stanice Stč. kraje  ve výši 230 000 Kč. 
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Vyhodnocení výsledků 



Geologické složení lokality  
• V horninách kutnohorského rudního revíru jsou 

obsaženy potencionálně toxické prvky 
především arsen, olovo, antimon, kadmium, 
měď a zinek. 

• Při  těžbě, opakovanou úpravárenskou 
technologií a hutním zpracování vytěžených 
materiálů docházelo ke změnám chemického 
složení, zvyšovala se koncentrace škodlivin i 
jejich vyluhovatelnost. Kontaminované materiály 
migrovaly do širokého okolí.  
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Rozsah těžby a její důsledky 
 

• Kutnohorský rudní revír zaujímá území cca 5 x 
10 km se středem v historickém centru města. 
Byl intenzivně  těžen od 13. století do 16. století 
a patřil k největším producentům stříbra v 
Evropě. Těžba zinkových rud byla ukončena v 
roce 1991. Je uváděno, že od 13. do 16. st. bylo 
vytěženo 2500 až 3500 tun stříbra a současně s 
ním bylo z podzemí na povrch vytěženo 1000 
000 až 1500 000 tun horniny obsahující těžké 
kovy s možným vlivem na zdraví.  



Haldy a odvaly 

• Produkty po dolování a hutnění rud jsou 
představovány jalovinou s přimíšením rudních 
nerostů, úpravenskými odpady a hutními 
struskami. Tyto materiály jsou buď deponované 
na pozůstatcích odvalů nebo rozvlečené v 
terénu (na zastavěných pozemcích, podél 
komunikací, ve vodotečích i na polích). Na 
území Kutné Hory a blízkého okolí je evidováno 
celkem 64 starých i novějších hald o různém 
stupni zachování. Všechny dohromady zaujímají 
plochu 689 320 m2 a objem cca 5 311 300 m3. 
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Hodnoty škodlivin - haldy a odvaly Kaňk 

• Kutná Hora: 

• Ø 500 – 13 500 mg/kg 

 

• Maximální hodnoty: 13 

500 - 20300 As mg/kg !!!!   

 

• Hodnota arsenu v půdě - 
čtvrť Kaňk  v navrhované k 
bytové zástavbě cca  3000 
– 13500  As mg/kg. !!! 
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Zjištěný obsah škodlivin v půdě na Kaňku 
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Postup hodnocení rizika 
 

• 1. Identifikace nebezpečí: škodlivý efekt látky z životního prostředí 
(databáze látek)  

• 2. Charakteristika nebezpečnosti: kvalitativní a kvantitativní 
hodnocení škodlivého efektu (chování škodlivin – studie na  
zvířatech, lidech, bezpečnostní faktory, expoziční limity)      

• 3. Hodnocení expozice: přívod škodliviny do organizmu (expoziční 
scénáře: cesty vstupů, doba působení, věk, pohlaví, hmotnost atd.)    

• 4. Charakteristika rizika:  

• A) nekancerogenní: Index nebezpečnosti HI pokud je HI > 1 
pravděpodobnost rizika existuje. Pokud HI ≥ 5  důvod k opatřením. 

• B) kancerogenní: vzestup celoživotní pravděpodobnosti onemocnění 
rakovinou nad pravděpodobnost  z dalších nezávislých příčin. 
Přijatelné riziko 1x10-6 pro populaci osob, 1x10-4 pro jednotlivce.  
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Nebezpečnost škodlivin As 

• Toxicita závisí na oxidačním stupni. Sloučeniny As III jsou asi 5x až 
20x toxičtější než As V.  

• Arsen může způsobit dermatologické změny na pokožce, ekzémy a 
alergii, zvyšuje výskyt srdečních a cévních chorob, zvyšuje výskyt 
potratů, je rakovinotvorný a mutagenní.  Patří mezi nervové 
kumulativní jedy Hromadí se v  játrech, ledvinách srdci a plicích a je 
deponován v tkáních s vysokým obsahem keratinu. Mohou vznikat 
kožní změny hyperpigmentace, rohovatění, až vznik kožních 
nádorů.    

• Otrava arsenem, resp. arsenikem způsobuje zvýšenou hladinu 
arsenu v těle. Otrava může být buď akutní, kdy smrtelná dávka je 70 
až 200 mg, nebo chronická, která vzniká nejčastěji při požití vody z 
podzemních vod obsahujících přirozeně vysokou koncentraci 
arsenu.   

• Arsen je klasifikován US EPA i IARC jako prokázaný lidský 
karcinogen!!! tedy látka z tohoto hlediska s bezprahovým účinkem.  
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Chronická otrava arsenem 

17 



Nebezpečnost škodlivin Pb 

• Hlavní zdravotní efekt působení u 
neprofesně exponované populace lze 
zaznamenat na nervovém systému, 
krvetvorbě, a oběhovém systému (krevní 
tlak). Prochází placentární bariérou a 
může se uplatnit ve vývoji plodu. 
Nejcitlivější vnímavou skupinou jsou děti. 
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Nebezpečnost škodlivin Cd 

• V lidském organizmu se váže na bílkoviny, 
akumuluje se v parenchymatozních 
orgánech hlavně v ledvinách, chová se 
jako kumulativní jed s teratogenními 
účinky, je klasifikován jako kancerogen pro 
člověka - pro cílové orgány trávícího 
ústrojí, plic, jater, ledvin a prostaty. 
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Nebezpečnost škodlivin Sb 

• Ovlivňuje metabolizmus cholesterolu a 
glukozovou hladinu, u vyšších příjmů se 
uplatňuje v antimonových skvrnách na 
kůži a v zažívacích příznacích, může 
spolupůsobit kumulativně spolu s As.   
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Sledování koncentrace kovů v 
moči [mg/g kreatininu]  

• Ranní moč 39 obyvatel 
• Arsen v moči dosáhl ve čtyřech případech 

koncentrací vyšších, než 0,05 mg/g kreatininu a to je 
více, než uvádí Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli 

• Šlo o tři muže starší 30 let a patnáctiletou dívku.  
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Koncentrace kovů v moči [mg/g kreatininu]  
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Koncentrace As v moči [mg/g kreatininu] 
v porovnání s výsledky ČR  
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V rámci sledování Systému monitorování 
zdravotního stavu ve vztahu k životnímu 
prostředí v ČR byly zjištěny koncentrace 
arsenu v moči o hodnotě 10 µg/g kreatininu.  
 
Na Kaňku byla průměrná hodnota arsenu 
v moči 28 µg/g kreatininu, tj. násobně vyšší. 
(SZÚ, 2005) 

 



Koncentrace kovů v moči [mg/g 
kreatininu]  
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Koncentrace kovů ve vlasech / vousech [mg/kg] 
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 • 29 obyvatel 

• Zjištěný průměr: 0,4 mg/kg arsenu 

• Max. 3,8 mg/kg 

• Min. 0,05 mg/kg  

• Medián 0,25 mg/kg  

• Rozdíly mezi maximem a minimem činily 
dva řády. 

• Limitní hodnoty pro tato vyšetření vzhledem 
k nehomogenitě populace a její zátěže nejsou 
stanoveny 
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Koncentrace kovů ve vlasech / vousech [mg/kg] 



Koncentrace kovů ve vlasech / vousech [mg/kg] 
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 Výsledky monitoringu obsahu arsenu ve 
vlasech v případě dětské populace na 
Kaňku vykazují vyšší hodnoty pro arsen, 
kadmium a antimon než ve vlasech 
dospělých obyvatel Kaňku.  
Nejvyšší hodnota arsenu ve vlasech (3,768 
mg/kg) dle literatury patří do kategorie 
exponovaných osob. 
U osob s neznámou expozicí je nacházena 
koncentrace obecně 0,03 – 0,06 mg/kg. 

 



Koncentrace kovů ve vlasech / vousech [mg/kg] 

28 



Výsledky 24-hodinového měření obsahu kovů 
(ng/m3) v aerosolových částicích PM10 
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• Arsen ve vnitřním ovzduší ve 4 vzorcích by přesáhl ukazatel pro 
roční limit arsenu 6 ng/m3 pro venkovní ovzduší.  
• Arsen přesahuje limit pro vnitřní prostředí v USA – 2 ng/m3  

• To svědčí o pravděpodobném významném pronikání      
kontaminace arsenu ve vdechnutelné podobě zvenčí. 
• Kadmium, olovo a antimon jsou v podlimitních hodnotách. 
 

 



Obsah kovů v domácím vysavačovém 
prachu v mg/kg  20 min odběr. 
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Limity obsahu kovů v půdách dle vyhlášky 13/1993 Sb.: 
• As: v lehkých půdách: 30 mg/kg, v ostatních půdách: 30 mg/kg 

• Cd: v lehkých půdách: 0,4 mg/kg, v ostatních půdách: 1 mg/kg 

• Pb: v lehkých půdách: 100 mg/kg, v ostatních půdách: 140 mg/kg 

 



Obsah kovů v domácím prachu v 
mg/kg 
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Limity obsahu kovů v pískovištích a na hracích plochách ČR dle 
vyhlášky 135/2004 Sb.: 

• As: 10 mg/kg 

• Cd: 5 mg/kg 

• Pb: 60 mg/kg 

 



Zdroj znečištění životního 
prostředí 

• Nejvyšší hodnota As je zjištěna v domácím 
prachu u odkryté haldy u komunikace Kaňk – 
Libenice (cca 25 m) 

• Z nechráněných svahů hald deště vymývají 
částice zeminy, včetně rozpustných sloučenin 
As na komunikace, pak sedimentují a usychají. 
Stávají se dalším pravděpodobným zdrojem 
expozice arsenu (a toxických kovů) pro 
obyvatele 
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Zdroj možné kontaminace ŽP 
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Zdroj možné kontaminace ŽP 
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Zdroj možné kontaminace 
životního prostředí 
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Zdroj možné kontaminace 
životního prostředí 
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Další příklady ohrožení životního 
prostředí při výstavbě 
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Sekundární minerály 
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• Obsah As v tomto 
sekundárním minerálu: 60 
000 mg/kg 

• Kulička o váze 5 g obsahuje 
300 mg As 

• Smrtná dávka 70 až 200 mg 
dle váhy jedince.  



Příklady výskytu Kaňkovské hlinky v minulosti 
používané na trávení myší 

39 



Posouzení toxicity sekundárních minerálů SZÚ Praha 
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Obsah arsenu v doma pěstovaných 
produktech 
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• Byl proveden výpočet denních dávek arsenu dle 
spotřebního koše pro konkrétní obyvatele Kaňku, kteří 
domácí produkty pěstovali a požívali 
• Překročení referenční dávky stanovené US EPA  při příjmu 
arsenu z analyzovaných domácích produktů se u dospělých 
nevyskytuje, pouze se k této hodnotě blíží.  
• U dětí od 2 – 7 let však ano, průměr pro celou skupinu dětí 
limit překračuje a individuálně nejvíce pro nejmenší dvouletou 
holčičku. Limit stanovený SR pro maso, masové výrobky, 
vejce = 0,1 mg/kg.  
 



Výsledky analýz odebrané 

zeminy v zástavbě Kaňk 
• Probíhá od roku 2007 v rámci stavebních řízení 

hodnocení zdravotních rizik kontaminantů z půdy.  
• Za uvedené období bylo vyhodnoceno celkem cca 50 

podkladů v lokalitě Kutná Hora z toho třetina v lokalitě 
Kaňk s těmito výsledky, viz tabulka: 
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Porovnání s literaturou 
• As v půdě na Kaňku v průměru cca 3000 mg/kg  

• max. hodnota As = 20300 mg/kg. 

• Horní Porýní - Palatinate  - středověké dolování 
měděných rud As až 605 mg/kg. 

• Kontaminace půdy arsenem a následná expozice jako 
důsledek historické těžby v Austrálii se pohybovala od 
1,4 do 1857 mg/kg celkového arsenu. 

• Přirozený obsah arsenu v půdě globálně kolísá od 0,01 
do 600 mg/kg s průměry mezi 2 – 20 mg/kg. 

• Ústecký kraji 5 – 200 mg/kg. 

• Na Kaňku tedy obsah celkového arsenu v půdách 
uvedené publikované hodnoty daleko předčí. 
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Porovnání s literaturou 
Kadmium v půdě na Kaňku: 
• Průměrná hodnota: 3,2 mg/kg, maximum: 17,45 mg/kg. 
• WHO  udává medián obsahu v půdě 0,2 - 0,4 mg/kg.  

• Limit dle Vyhl. 13/1993 Sb. - 1 mg/kg. Překročeno. 
 

Olovo v půdě na Kaňku:  
• Průměrná hodnota - 118 mg/kg, maximum - 386 mg/kg. Limit 

dle Vyhl. 13/1993 Sb. - 140 mg/kg.  

 

Antimon v půdě na Kaňku:  
• Průměrná hodnota - 24,1mg/kg. Maximálním hodnota byla 

řádově vyšší - 178 mg/kg. Nekontaminovaná půda dle 
literatury 0,1 – 0,5 mg/kg. Vysoce překročeno.  
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Hodnocení zdravotního rizika As z půdy HI ˃ 1  
pravděpodobnost rizika již existuje 

Půda: neúmyslné požití:  
dítě 1-6 let 15 kg  až 200 – 800 mg/den.  

dospělý 50-100 mg/den.  

     Možnost chronické onemocnění:  
• Dítě od 100 As mg/kg  v půdě 

• Dospělý od 1000 As mg/kg  v půdě 

• Pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění: 
• Dítě od 100 As mg/kg  

• Dospělý od 300 As mg/kg  

• Kaňk půda 3000 As mg/kg. 
• Kaňk haldy až 20000 As mg/kg !!!! 
• Při dlouhodobém působení As HI = 30 až 200 !!! 
• Při hodnotě HI > 5  doporučuje WHO nutnost neodkladné řešení 

problematiky a návrh asanací !!!  
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Doporučení pro řízení 
zdravotního rizika ke snížení 
expozice obyvatel arsenu a 

ostatním kovům 
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 Pro samosprávu a státní správu 2016  

 • Zajistit důsledné legislativní plnění bodu 4 usnesení vlády 
ČR. č.  538/2002, aby nebylo možné využívat právnickými 
ani fyzickými osobami materiál ze starých hald po hornické 
a hutní činnosti pro záměry, při jejichž realizaci by mohlo 
docházet k poškozování životního prostředí. Při opakování 
porušení s uplatněním represívních opatření.  

• Provést důslednou revizi stanovených opatření rizikové 
analýzy 2002 ve smyslu výstupů  z usnesení vlády ČR. č. 
538/2002 ve všech částech a dopracovat nerealizovaná 
opatření pro jednotlivé složky životního prostředí a územní 
plánování, pokud není harmonogram a postup již detailně 
zpracován, posouzen a schválen odborně.   
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 Pro samosprávu a státní správu 2016  

 • Zjistit důslednou kontrolu povolené výstavby na 
kontaminovaných plochách a nakládání s kontaminovanou 
zeminou podle jejího složení v území, tak aby jejich 
nekontrolovaným přesunem nedocházelo ke kontaminaci 
dalších složek životního prostředí. 

• Na kontaminovaných plochách hald a odvalech vyloučit 
v rámci změn řešení ÚP veškerou výstavbu.  

• Vypracovat soubor postupů ke zlepšení životního prostředí 
s ohledem na šíření znečistění z kontaminovaného 
prostředí do jednotlivých složek životního prostředí města, 
tj. snižování prašnosti v lokalitě zabráněním rozkrývání 
kontaminovaných prostor, úpravy povrchu vozovek, 
zabránění splachům z hald na vozovky atd. 

• Revidovaný územní plán podrobit posouzení procesem 
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Pro obyvatele: 

• 1. Zabránit vnášení půdy do domů – přezouvání, převlékání, 
montérky pro zemědělské a stavební činnosti prát mimo místa, kde 
se zdržují obyvatelé, oddělit venkovní činnosti od vnitřních, oddělit 
„špinavou“ část domu od „čisté“. 

• 2. Častý úklid vysavačem, nejlépe s praním vzduchu a vytření na 
vlhko, utírání prachu na vlhko všude. 

• 3. V co nejvyšší míře snížit výměru nezpevněných, prašných ploch, 
které by mohly být zdrojem znečištění (zatravnění, překrytí folií, 
mulčovací kůrou a podobně). Povrch pozemků dvorků zakrýt vždy 
po provedení nutných terénních pracích a co nejrychleji zajistit 
odhalenou zeminu proti roznosu.  Závažnou kontaminaci prostředí 
může způsobovat kromě výstavby objektu k bydlení i např. výstavba 
bazénů zabudovaných pod povrch terénu. 

• 4. Pokud nebude vyloučena analýzou kontaminace půdy ze 
záhonků využitelným anorganickým arsenem a ostatními kovy, 
nepěstovat zeleninu, jen květiny, pozemky zatravnit. 
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Pro obyvatele: 

• 5. Nechovat slepice pokud nebude vyloučena analýzou kontaminace půdy, 
kde slepice hrabe.  (Ojedinělé kontrolní vzorky vajec nemohou jednoznačně 
potvrdit vyloučení kontaminace živočišného produktu, při pohybu slepice 
v kontaminovaném terénu). 

• 6. Chovat mazlíčky jen doma, nebo pouze venku, po případných nočních 
toulkách je umýt, nebo je nechat bydlet v boudě.  

• 7. Nenarušovat kompaktní povrch hald a odvalů, pokud jsou na soukromém 
pozemku a neprášit sobě a nezúčastněným sousedům. 

• 8. Po práci, sportu nebo hře v místech, kde dochází k přímému kontaktu se 
zeminou nebo v prašném prostředí dbát zvýšené hygieny (mytí rukou, 
sprchování), převlékat se do domácího oděvu, důsledné přezouvání, nejíst 
neumytýma rukama. 

• 9. Nepoužívat k hygieně, zalévání, do bazénu, vodu z místních studní, 
pokud nebyla vyloučena přítomnost rozpustného arsenu a dalších prvků 

• 10. Vyloučit pohyb dětí na rozkrytém povrchu hald, nevnášet materiál z hald 
do domácností.  
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 Na závěr moto televizní hlasatelky  k pořadu o Kaňku 
z roku 2002 a otázka k zamyšlení pro obyvatele:  

Od roku 1995 bylo už o Kaňku popsáno mnoho papírů, 
stovky žádostí a dopisů, peticí i expertiz, měnily se 
instituce a podniky, rušily se okresy, zřizovaly kraje, 
měnili se náměstci, předsedové, ředitelé a ministři. 
Případ se stal nepřehledným i pro samotné úředníky. 
Jistě se popíše mnoho papíru, vymění mnoho křesel, jen 
déšť a vítr bude roznášet dál  arsenový prach do okolí. 
Máte po naší přednášce jiný názor na řešení 
problematiky  zátěže území prioritními škodlivinami s 
možným vlivem na vaše zdraví? Udělaly zodpovědné 
složky od roku 2003 vše, co bylo jasně navrhováno v k 
ochraně Vašeho životního prostředí a zdraví?           

51 



Děkujeme za pozornost  
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