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Summary 
 

This thesis treats of an analysis of alternatives of pitch, coal tar, high-temp. in clay 

pigeons. Several alternative substances as well as alternative technologies were identified by 

literature search and interviews with manufacturer of clay pigeons. These alternatives were 

analyzed and are described from environmental p 

Next part practically verifies the principles of some potential partial applications. In 

the end of the thesis there is recommendation of the future steps for the initial building of 

the complex system for the rescue services support. 

 
Keywords: REACH, Authorization, Application for Authorization, Analysis of 
Alternatives, clay pigeons, SVHC 

 
 
 
Anotace 
 

V předložené práci je zpracována analýza náhrad dehtové smoly v asfaltových 

terčích. Rešerší i dotazováním výrobce terčů bylo identifikováno jak několik alternativních 

látek, tak i alternativních technologií pro výrobu asfaltových terčů. Tyto alternativy jsou 

popsány jak z hlediska vlivu na životní prostředí, tak i z hlediska slučitelnosti se současnými 

dostupnými technologiemi ve výrobě asfaltových terčů.  

Dehtová smola je látka vzbuzující mimořádné obavy a je zařazena do Seznamu 

kandidátských látek pro povolení v rámci Nařízení 1907/2006 (REACH). 

 

Klíčová slova: REACH, povolení, Žádost o povolení, Analýza Alternativ, asfaltové terče, 
SVHC látky 
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1. ÚVOD 

Touto diplomovou prací bych ráda navázala na bakalářskou práci, kterou jsem 

věnovala první a druhé etapě požadavků Nařízení 1907/2006 (REACH) – tzn. Předběžné 

registraci a registraci chemických látek u Evropské Agentury pro chemické látky (ECHA). 

Do konce února 2014 bylo zaregistrováno 47097 subjekty 12276 látek [1]. Z tohoto 

hlediska byl proces registrace úspěšně zvládnutý nejen průmyslovými podniky, ale i 

v rámci ECHA.  

V této diplomové práci bych se ráda věnovala procesu povolování, který rozšiřuje 

požadavky na látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky – Substances of very high 

concern).  

Vybrala jsem si asfaltový terč, který vyrábí společnost Hornet Holešov a který 

obsahuje SVHC látku černouhelnou smolu. Ta se při použití uvolňuje do životního 

prostředí, konkrétně do půdy. V případě, že nedojde k jejímu odstranění, může v půdě 

docházet k její akumulaci. Tato látka je velmi obtížně biologicky odbouratelná.  

K dehtové smole existují náhrady, které jsem se snažila v této diplomové práci najít 

a vyhodnotit, zda jsou vhodné či nikoliv. Vyhledávání alternativ probíhalo formou 

dotazování přímo ve společnosti Hornet Holešov a také formou literární rešerše. 
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2. REACH, JEHO POŽADAVKY A DOPADY NA PODNIKY 

Snaha o regulaci nakládání s chemickými látkami není v Evropě nová. Vychází ze 

základních zásad definovaných v jedné ze zakládajících smluv Evropského Hospodářského 

Společenství (EHS), která byla přijata již v roce 1957. V roce 1967 byla přijata směrnice 

Rady EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a 

označování nebezpečných látek. Tato směrnice definovala osm kategorií nebezpečnosti 

látek a dala základ moderní legislativě týkající se klasifikace chemických látek a směsí. 

Z této směrnice přímo vychází Nařízení REACH a také Nařízení CLP. 

V roce 1990 byla Nařízením 401/2009 založena Evropská agentura pro životní 

prostředí (EEA) a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí. Sídlem EEA 

se stala v roce 1993 Kodaň. Agentura má nyní 32 členských zemí – státy EU a Island, 

Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Turecko. Evropská informační a pozorovací síť pro 

životní prostředí (Eionet) je síť vnitrostátních institucí pro životní prostředí zahrnující více 

než 300 institucí v celé Evropě. EEA odpovídá za rozvoj sítě a koordinaci její činnosti 

[23]. Eionet je od roku 2008 plně k dispozici v elektronické podobě. 

V roce 2000 byla publikována tzv. Bílá kniha o odpovědnosti za životní prostředí, 

která ideově připravila cestu pro přípravu Nařízení REACH a aktualizaci stávajících 

právních norem týkající se životního prostředí. 

V socialistickém Československu byla situace odlišná. Až do roku 1989 byla 

v platnosti pouze legislativa na ochranu vod. Po roce 1990 byly postupně přijaty různé 

zákony na ochranu životního prostředí, které více či méně kopírovaly zákony Evropského 

hospodářského společenství. Po vstupu České Republiky do EU v roce 2004 byla 

automaticky přijata všechna Nařízení platná ke dni vstupu a bylo stanoveno přechodné 

období pro adaptaci platných Směrnic do české legislativy.  

Akronym REACH se ujal pro Nařízení 1907/2006, neboť anglický název tohoto 

Nařízení zní: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, 

amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 

Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC [2]. V české 
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jazykové mutaci zní název Nařízení takto: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 

směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 

2000/21/ES [3]. 

Nařízení REACH je platné od 1. června 2007 s různými dalšími odkladnými 

termíny pro celý Evropský hospodářský prostor (EEA) bez nutnosti jej jakkoliv upravovat 

v jednotlivých členských zemích. Pouze výslovně uvedené paragrafy jsou konkretizovány 

v národních legislativách členských států Evropské Unie. Proto je možné, že sankce za 

porušení tohoto Nařízení jsou různé v různých zemí EU. 

REACH je jedno ze tří Nařízení tvořících ucelenou legislativu Evropské Unie pro 

nakládání s chemickými látkami. Druhým důležitým Nařízením je Nařízení 340/2008 [4] o 

poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky, které stanoví poplatky za 

registraci chemických látek. Třetím právním předpisem je Nařízení 1272/2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí [5], zvané též CLP podle anglického popisu 

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. 

Nařízení REACH je odlišné od všech dosavadních zákonů přijímaných ať už na 

úrovni členských států nebo v EEP. Liší se zejména tím, že přímo neurčuje jak naplnit 

povinnosti vyplývající z tohoto Nařízení, ale pouze stanoví, jaké povinnosti je třeba splnit 

a do kdy. 

Znamená to tedy, že existuje určitá volnost v provádění praktických kroků vedoucí 

k implementaci REACH, nicméně správný výklad Nařízení REACH může provést pouze 

soud. Je na zodpovědnosti každého subjektu, jakým způsobem splní požadavky REACH. 

K dispozici jsou sice pokyny pro implementaci různých požadavků Nařízení 

REACH, ale většinou pouze v anglickém jazyce, což klade zvýšené nároky nejen na 

podnikatelské subjekty, ale i na orgány státní správy. K dnešnímu dni jsou k dispozici tyto 

pokyny určené převážně průmyslu: 

Guidance for identification and naming substances under REACH (Pokyny pro 

identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH) 
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Guidance on registration (Pokyny pro registraci)  

Guidance on data sharing (Pokyny pro sdílení údajů)  

Guidance on intermediates (Pokyny pro meziprodukty) 

Guidance on polymers (Pokyny pro momomery a polymery) 

Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and 

Process Oriented Research and Development (PPORD) (Pokyny pro vědecký výzkum a 

vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) 

Guidance on requirements for substances in articles (Pokyny ohledně požadavků na 

látky obsažené v předmětech)  

Pokyny pro následné uživatele – přeloženy kompletně do českého jazyka 

Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment (Pokyny 

ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti) [28] 

Guidance on IUCLID (Pokyny pro IUCLID) – do češtiny přeloženy pouze první 4 

kapitoly 

Pokyny pro bezpečnostní listy 

Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek 

vzbuzujících mimořádné obavy  

Pokyny k přípravě žádosti o povolení [7] 

Pokyny pro přípravu socioekonomické analýzy v rámci žádosti o povolení [8] 

Guidance on the communication of information on the risks and safe use of 

chemicals (Pokyny pro sdělování informací o rizicích a bezpečném používání chemických 

látek) 

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám 

Součástí Pokynů pro sdílení údajů jsou i pokyny pro předběžnou registraci. Seznam 

aktuálně dostupných pokynů včetně informace, je-li pokyn dostupný v českém jazyce, je 

k dispozici na webových stránkách ECHA [9]. 

Pro pochopení dalšího textu je třeba vysvětlit některé důležité části Nařízení 

REACH související s implementačním procesem a s jeho dopady na dotčené subjekty. 
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Nebude-li v dalším textu uvedeno jinak, všechny povinnosti a dopady vyplývající z 

Nařízení REACH jsou vztaženy na podnikatelské subjekty, ať už vyrábí, dováží nebo jinak 

manipulují s chemickými látkami. Dopady na státní správu, zejména na Ministerstvo 

Životního prostředí (MŽP), Ministerstvo Průmyslu a obchodu (MPO) a Českou inspekci 

životního prostředí (ČIŽP) nejsou popsány, neboť nemám přístup k interním materiálům 

výše uvedených orgánů státní správy. 

2.1. Výklad pojmů podle [3], [10] 

Látka: chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním 

procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot 

vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit 

bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení; 

Směs: nový název zavedený [5] pro přípravek [3]; záměrně smíchané chemické látky, které 

spolu chemicky nereagují 

předmět: věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její 

funkci ve větší míře než její chemické složení; 

meziprodukt: látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely 

chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“). Rozeznáváme 

tři typy meziproduktů: 

a) neizolovaný meziprodukt – meziprodukt, který není během syntézy záměrně 

odebírán (vyjma odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. Toto 

zařízení zahrnuje reakční nádobu, její pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými 

látky procházejí během kontinuálního nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro 

přepravu z jedné nádoby do jiné pro účely dalšího reakčního kroku, avšak vyjma 

nádrže nebo jiné nádoby, ve kterých se látky skladují po výrobě; 

b) izolovaný meziprodukt – meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný 

meziprodukt a jehož výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se 

uskutečňuje na stejném místě provozovaném jedním nebo více právními subjekty; 

c) přepravovaný izolovaný meziprodukt – meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro 

neizolovaný meziprodukt a je přepravován nebo dodáván na jiná místa; 
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Zavedená látka: látka, která splňuje aspoň jedno z následujících kritérií (článek 3(20) [3]): 

a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek 

(EINECS); 

b) byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost 

vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 

1995, dne 1. května 2004, dne 1. ledna 2007 nebo dne 1. července 2013, ale nebyla 

výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce 

může doložit; 

c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské 

unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004, dne 1. ledna 2007 nebo dne 1. července 2013, 

před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem a byla považována za 

oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje 

však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo 

dovozce může doložit;“ 

Výrobce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která vyrábí látku ve 

Společenství 

Dovozce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz 

ECHA: Evropská agentura pro chemické látky se zřizuje podle článku 75 Nařízení 

REACH pro účely řízení a v určitých případech provádění technických, vědeckých a 

správních aspektů tohoto nařízení a pro zajištění jednotnosti v těchto aspektech na úrovni 

Společenství od 1. června 2008. 

REACH-IT je webový portál sloužící jako hlavní nástroj pro společnosti k předložení 

požadovaných údajů – například podle článků 24, 26 a 28 Nařízení REACH – zřízený 

ECHA. Nachází se na webové adrese:  

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces 

IUCLID 5 (International Uniform ChemicaL Information Database) je softwarová aplikace 

určená k získání, ukládání, udržování a výměně dat podstatných a rizikových vlastností 

chemických látek. Tento program je možné si bezplatně stáhnout na webových stránkách 

http://www.iuclid.eu, stejně jako další podpůrné programy a návody (zásuvné moduly – 
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pluginy) pro provedení předběžné registrace, registrační dokumentace a dokumentace 

k Žádosti o povolení [7]. Nachází se na webové adrese: www.iuclid.eu 

SIEF (Substance Information Exchange Forum) je Fórum pro výměnu informací o látce. 

Sdružuje všechny potenciální žadatele o registraci, následné uživatele a třetí osoby, které 

pro stejnou zavedenou látku předložily agentuře informace podle článku 28, nebo jejichž 

informace týkající se stejné zavedené látky jsou v držení agentury podle článku 15, nebo 

žadatelé o registraci, kteří podali žádost o registraci pro tuto zavedenou látkou před 

uplynutím lhůty stanovené v čl. 23 odst. 3 Nařízení REACH.  

Konsorcium je časově omezené sdružení subjektů za účelem dosažení jistého společného 

účelu; v této diplomové práci je tímto společným účelem registrace chemických látek 

podle REACH. Termín konsorcium není definován v českém právním systému. 

Competition law compliance (soulad se soutěžním právem): pro účely Nařízení REACH se 

jedná o články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU [11] (bývalé články 81 a 82 Smlouvy o 

Evropském Společenství). 

CMR látky: látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídách nebezpečnosti 

karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách nebo toxicita pro reprodukci kategorie 

1A nebo 1B podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 [5]. Látky CMR se dělí na látky 

bez prahové hodnoty (tj. látky, u nichž nelze stanovit odvozenou úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)) a látky s prahovou hodnotou (tj. ty, u nichž 

DNEL stanovit lze). 

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky): mezi látky vzbuzující mimořádné 

obavy v souvislosti s nařízením REACH patří:  

a) látky CMR kategorie 1 nebo 2 podle Nařízení 1272/2008 [5],  

b) látky PBT a vPvB, které splňují kritéria uvedená v příloze XIII a  

c) látky – například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti 

nebo s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce 

perzistentními a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria 

uvedená v příloze XIII – pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných 

účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako 

účinky jiných látek uvedených v bodech 1 a 2, a které jsou identifikovány v 

jednotlivých případech postupem podle článku 59 Nařízení REACH [3] 
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2.2. Shrnutí provedených kroků podle požadavků REACH 

Jak je již uvedeno v úvodu, Nařízení REACH vešlo v platnost 1. června 2007. Od 

vstupu Nařízení REACH v platnost do současnosti (březen 2014) již podnikatelské 

subjekty řešily tyto požadavky vyplývající z REACH: 

a) inventarizace chemických látek a rozhodování o jejich registraci 

b) nové Bezpečnostní listy 

c) předběžná registrace 

d) požadavky na informace v dodavatelsko-odběratelském řetězci 

e) registrace chemických látek 

f) hodnocení registrační dokumentace  

g) povolování chemických látek vzbuzující mimořádné obavy 

h) omezování látek, u kterých existuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo 

životní prostředí (článek 68 REACH) 

Body a) až e) jsem popsala ve své bakalářské práci [10], takže se jim nebudu 

věnovat a rozeberu stručně body f) a h). Proces g) je zásadní pro tuto diplomovou práci a 

proto ho rozeberu podrobněji.  

2.2.1 Hodnocení registrační dokumentace 

Proces registrace podle Nařízení REACH se diametrálně liší od dosavadních 

způsobů předkládání dokumentů pro chemické látky. Zásadní změna je ve filozofii 

Nařízení REACH. Dosavadní praxe spočívala v tom, že orgány státní správy (ať už národní 

nebo unijní) sbíraly samy informace o látkách. Již V roce 1993 bylo přijato Nařízení Rady 

EHS číslo 793 [17] o hodnocení a kontrole existujících látek. Toto Nařízení stanovilo 

základní požadavky pro výrobce a dovozce v tehdejším Evropském Hospodářském 

společenství, které v roce 1993 mělo 12 členů. Tyto požadavky byly poté aktualizovány a 

upraveny do Nařízení REACH. Nařízení 793/93 dále stanovilo postup pro výběr prioritních 

látek (v podstatě látky s tonáží nad 1000 tun/rok klasifikované jako CMR) a také to, že 

látky budou hodnotit členské státy EHS. Vzhledem k tomu, že v Nařízení 793/93 nebyly 

žádné lhůty pro členské státy, do kdy mají hodnotící zprávy (Risk Assessment Report; 
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RAR) pro jednotlivé látky vypracovat, příprava dokumentace se neustále protahovala a do 

1. června 2007 (datum vstupu Nařízení REACH v platnost) bylo k dispozici pouze několik 

finálních hodnotících zpráv, které jsou k dispozici na webových stránkách Společného 

vývojového centra v databázi ESIS (Evropský informační systém o chemických látkách): 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/. Tyto průtahy vedly Evropskou Komisi k přehodnocení celého 

procesu do dnešní podoby.  

Proces hodnocení látek je nyní součástí Nařízení REACH a má dvě části: 

a) Hodnocení látek jako takových členskými státy 

b) Hodnocení registrační dokumentace v ECHA  

Proces hodnocení chemických látek jako takových členskými státy je přesně 

definován v Nařízení REACH [3]. Jeho cílem je objasnit, zda výroba nebo použití 

chemické látky může představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí [18]. 

Výběr a případné přednostní hodnocení látek se provádí na základě kritérií založených na 

míře nebezpečnosti, informacích o expozici týkající se člověka nebo životního prostředí a 

množství látky v EU. Látky vybrané pro hodnocení jsou potom zveřejněny v tak zvaném 

Průběžném akčním plánu Společenství (Community Rolling Action Plan, CoRAP). Tento 

průběžný akční plán stanoví, které látky budou v následujících třech letech hodnoceny, 

které členské státy je budou hodnotit a v kterém roce se budou hodnotit. Seznam těchto 

látek je zveřejněn na webových stránkách ECHA [19]. Výsledkem hodnocení je zpráva 

členského státu zodpovědného za hodnocení dané látky. Tato hodnotící zpráva buď 

oznámí, že dokumentace je v pořádku a není nutné přijímat další opatření anebo navrhne 

opatření k řízení rizik (Risk Management Options, RMO) – například novou 

harmonizovanou klasifikaci látky, limitní hodnoty expozice na pracovišti, případně 

opatření na ochranu životního prostředí podle Rámcové směrnice o vodě 2000/60/EC 

(Water Framework Directive, WFD). 

Rozhodnutí o požadavcích na další informace a zprávy z hodnocení budou 

zveřejněny na internetových stránkách ECHA a obdrží je také registranti dané chemické 

látky. Příklad takové zprávy je na obrázku 1. 
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Obrázek 1. Zpráva ohledně hodnocení látky toluen, kterou obdržel registrant do REACH-
IT [29] 

 

Oproti tomu ECHA hodnotí registrační dokumentaci jednotlivých registrantů 

předloženou v rámci registrace dané látky. Předběžné hodnocení registrační dokumentace 

proběhne již při odeslání registrační dokumentace do ECHA přes portál REACH-IT. 

Počítačově se kontroluje, zda dokumentace obsahuje všechny administrativní a technické 

náležitosti (nekontroluje se tedy faktická správnost dokumentací, ale pouze to, zda jsou 

vyplněny všechny povinné informace) a neobsahuje-li předkládaná dokumentace 

počítačové viry. Jedná se tedy o kvantitativní, nikoli kvalitativní hodnocení. Dále se 

počítačově kontroluje, zda byl registrantem uhrazen registrační poplatek. Jsou-li obě 

podmínky splněny, dojde k přidělení registračního čísla a dokumentace je považována za 

správnou. 

Agentura ECHA provádí kontroly souladu nejméně u 5 % všech dokumentací 

obdržených pro každé množstevní rozmezí [3]. Agentura ECHA může rozhodnout, které 

dokumentace bude kontrolovat a zda bude zkoumána pouze část z jakékoli dokumentace. 

Nařízení REACH předepisuje kritéria výběru dokumentace, ale používají se i doplňková 

kritéria včetně náhodného výběru. Kontrola souladu může být zahájena kdykoli u kterékoli 

z dokumentací [20]. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že rozsah předkládané dokumentace se liší 

v závislosti na tom, jestli ji předkládá Hlavní žadatel o registraci (Lead Registrant, LR), 
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člen společného podání a jedná-li se o dokumentaci pro použití látky jako takové nebo je-li 

látka používána jako meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek [10].  

Hodnocení se vždy vztahuje na konkrétní dokumentaci, je tedy možné, že plná 

dokumentace, kterou předkládá Hlavní žadatel o registraci, se kontrolovat nebude, ale 

registrační dokumentace člena společného podání, která obsahuje pouze administrativní a 

analytické údaje vztahující se pouze k danému registrantovi ano. 

Po vyhodnocení dokumentace ECHA zašle registrantovi zprávu s výsledkem do 

informačního portálu REACH-IT. Najde-li nesoulad předložené dokumentace s požadavky 

na dokumentaci, vyzve registranta k doplnění dokumentace ve lhůtě 6 měsíců podle článku 

41 Nařízení REACH [3].  

Splní-li registrant svoji povinnost a aktualizuje dokumentaci v řádném termínu, 

ECHA aktualizovanou dokumentaci opět zkontroluje a v případě, že je všechno v pořádku, 

potvrdí platnost registrační dokumentace a přiděleného registračního čísla.  

V případě, že ECHA opět nalezne nesoulad v aktualizované dokumentaci nebo 

zjistí-li, že registrant na výzvu k aktualizaci dokumentace nereagoval, zašle do 

informačního portálu REACH-IT zprávu, že předává věc národním kompetentním 

autoritám, což je v České Republice Česká inspekce životního prostředí. Tu informuje 

prostřednictvím datové sítě o zjištěném nesouladu a požádá autoritu o součinnost v této 

věci. ČIŽP poté vyzve registranta k podání vysvětlení. V závislosti na závažnosti porušení 

Nařízení REACH je ČIŽP oprávněn udělit pokutu až do výše pěti milionů korun [26]. 

2.2.2 Povolování látek vzbuzující mimořádné obavy 

Proces povolování byl jedním z nejvíce diskutovaných bodů Nařízení REACH při 

schvalování Nařízení v Evropském Parlamentu. Jedná se o zcela nový proces. Pokusím se 

popsat celou cestu chemické látky od záměru ji označit jako látku vzbuzující mimořádné 

obavy až po datum zániku používání látky v EU. 

Na počátku celého procesu je třeba identifikovat látku jako látku vzbuzující 

mimořádné obavy. Každý členský stát nebo ECHA na žádost Evropské Komise má 

možnost předložit dokumentaci prokazující, že daná látka patří mezi SVHC látky (viz 

definice bod 2.1.). Dokumentace se připravuje podle pokynů vedených v Příloze XV 

Nařízení REACH [3]. 
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Po předložení dokumentace zahájí ECHA neprodleně veřejné konsultace k této 

dokumentaci na webových stránkách. Připomínky může vznést kdokoliv, tedy i občan, 

instituce nebo společnost neusazená v EU. Celková doba trvání veřejné konsultace je 45 

dní [22]. ECHA předá případné připomínky k vypořádání předkládajícímu členskému státu 

a postoupí dokumentaci do Výboru členských států. 

Vzhledem k tomu, že identifikace látky vzbuzující mimořádné obavy je pouze na 

základě toxikologických a ekotoxikologických vlastností dané látky, je velmi obtížné tyto 

vlastnosti zpochybnit. Je třeba mít k dispozici výsledky testování na zvířatech, které 

současnou klasifikaci látky vyvrátí. I tak je možné, že ECHA a Výbor členských států 

(Member State Committee, MSC) budou pokračovat v procesu povolování s použitím 

principu předběžné opatrnosti (precautionary principle) a látka bude nakonec zařazena do 

Seznamu kandidátů pro povolení (Candidate List, CL). Proti zařazení látky do CL je 

možné se bránit soudně otevřením sporu s ECHA u Tribunálu EU, který sídlí 

v Lucemburku. Takový soudní spor je ale velmi drahý, neboť je třeba najmout 

renomovanou právní kancelář, která má zkušenosti s takovými spory a časově velmi 

náročný. I tak je možné, že i když se důkazy zdají být zcela jasné, že se soud odmítne 

kauzou zabývat a prohlásí věc za jemu nepříslušnou (inadmissibility issue). 

Výbor členských států musí jednomyslně rozhodnout, zda předkládaná 

dokumentace splňuje požadavky kladené na vypracovanou dokumentaci (conformity 

check). Hlasování může probíhat buď na plenárním zasedání Výboru členských států, nebo 

korespondenčně, neboť MSC se schází pouze jednou za dva měsíce (hlavní důvod je ten, 

že členové MSC mají ještě vlastní pracovní povinnosti ve svých zemích a nemohou být 

neustále k dispozici pro schůzky v Helsinkách).  

Obecně všechny výbory v rámci ECHA (MSC, RAC, SEAC) tvoří zástupci 

jednotlivých členských států, tedy lidé z ministerstev nebo dalších institucí zřizovaných 

státem. Delegování jednotlivých členů výborů je v gesci členských států a většinou dané 

nějakým předpisem (v ČR například Zákon o chemických látkách a směsích 350/2011 Sb. 

[26]). Zástupce ve Výboru členských států je delegát Ministerstva průmyslu a obchodu 

(MPO), zástupce Výboru pro socioekonomickou analýzu je zase z Ministerstva Životního 

prostředí (MŽP). Česká republika má i svého zástupce ve Správní radě ECHA, toho 

deleguje opět MŽP. 
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Schválí-li Výbor členských států návrh členského státu, kterým se identifikuje 

SVHC látka, zařadí ji do tak zvaného Seznamu kandidátů pro povolení nebo krátce 

Kandidátského seznamu (CL). Kandidátský seznam je pravidelně aktualizován a je 

zveřejněn na webových stránkách ECHA [12].  

Bezprostředně po zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy 

XIV (CL) musí dodavatelé těchto látek a směsí obsahující tyto látky v koncentraci větší 

než 0,1% hmotnostních aktualizovat Bezpečnostní list (BL). Obdobně podle článku 33 

Nařízení REACH dodavatelé předmětů, které tuto látku obsahují v koncentraci vyšší než 

0,1% hmotnostních, poskytnout příjemcům těchto předmětů dostatek informací umožňující 

jejich bezpečné použití. V tomto případě jsou příjemci průmysloví nebo profesionální 

uživatelé a distributoři, nikoli spotřebitelé.  

Spotřebitelé mohou požadovat podobné informace. Dodavatel předmětu musí tyto 

informace poskytnout bezplatně do 45 dnů [3]. 

Po zařazení látky do Kandidátského seznamu doporučí ECHA látky pro případné 

zahrnutí do Přílohy XIV Nařízení REACH [3]. Každé látce přidělí určitým postupem 

bodové ohodnocení, které odráží nebezpečné vlastnosti látky a zohledňuje i množství 

látky, které se používá ve Společenství (proces upřednostňování – prioritizace). Látky 

s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou potom doporučeny k zařazení do Přílohy XIV. 

K tomuto doporučení připraví své stanovisko Výbor členských států. Kdokoliv pak má 

možnost vyjádřit se k tomuto doporučení v rámci veřejných konsultací na internetových 

stránkách ECHA ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění.  

Kritéria pro upřednostňování látek jsou následující [58]: 

1) Nejvyšší prioritu mají látky PBT a vPvB 

2) Vyráběné / dovážené množství látky v EU 

3) Rozptýlené použití (mnoho malých bodových zdrojů nebo použití u 
spotřebitelů) 

 

Bodová stupnice je od 0 do 9 s tím, že jednotlivé parametry se mohou jak sčítat, tak 

násobit (viz Tabulka 1). Bodové ohodnocení pro dehtovou smolu se přidělilo následujícím 

způsobem: SE = 4 body, SU = 3*3 body = 9 bodů a SA = 9 bodů [58]. Celkový bodový 

stav je SE + SU + SA = 22 bodů, což je současně i maximální dostupný počet bodů. Do 

Přílohy XIV Nařízení REACH by měly být vloženy látky nad 15 bodů. Vzhledem k tomu, 
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že sektorové sdružení CCSG (Coal Chemicals Sector Group) otevřelo soudní spor s ECHA 

ohledně zařazení látky do CL u Tribunálu EU (případ T93/10, rozsudek viz [27]). Soud 

sice označil případ za jemu příslušný, nicméně dal za pravdu argumentům ECHA. 

Rozsudek ještě není pravomocný, neboť CCSG se odvolalo. 

Tabulka 1. Kritéria pro přidělení bodového ohodnocení SVHC látkám [58] 

tox a Eko-tox 
vlastnosti (váha 18%) 
SE 

(Široké použití )*(Úniky do ŽP, expozice 
na pracovníky, spotřebitele) /max 9/ 
(váha 41%) SU 

Celková tonáž v EU (dovoz + výroba 
– vývoz) za rok (váha 41%) SA 

PBT a vPvB s 
CMR bez DNEL 

4 Žádné 
použití 

0 Nevýznamné 0 Není trh 0 

PBT a vPvB 3 Malé (do 10 
firem v EU) 

1 Řízené 1 Malá (do 10 tpa) 1 

CMR s DNEL 1 Střední (10-
100 firem 
v EU) 

2 Nekontrolované, 
významné 

3 Relativně malá (10-100 tpa) 
Relativně vysoká 

3 
5 

CMR bez DNEL 0 Velké (nad 
100 LE) 

3  Vysoká (1-10 kT) 
Velmi vysoká (nad 10kT) 

7 
9 

 

Stanovisko výboru a připomínky obdržené během veřejné konzultace pomohou 

agentuře ECHA dokončit její doporučení, která předloží Evropské komisi. Ta pak 

rozhodne o tom, které látky mají být zařazeny na seznam látek podléhajících povolení. 

Evropská komise poté vydá aktualizaci Přílohy XIV Nařízení REACH formou 

Nařízení. Pro zařazené látky EK stanoví datum nejzazšího podání Žádosti o povolení 

(Latest application date) a datum zániku (Sunset date). První termín informuje potenciální 

žadatele o povolení, do kdy mají vypracovat Žádost o povolení, aby mohli využít 

přechodné ustanovení z článku 58(1)(c)(ii) – tzn. možnost pokračovat v používání dané 

látky i po datu zániku, i když ještě nebylo rozhodnuto o udělení povolení. Druhý termín 

(datum zániku) stanoví, do kdy je možné danou látku používat ve Společenství bez 

povolení. Datum zániku následuje zpravidla 18 měsíců po datu nejzazšího podání. Žádost o 

povolení je samozřejmě možné podat kdykoliv, i po výše uvedených lhůtách. Je-li žádost o 

povolení podána po datu nejzazšího podání žádosti a nerozhodne-li o žádosti Evropská 

Komise do data zániku, je žadatel a celý jeho dodavatelsko-odběratelský řetězec povinen 

přestat používat látku ke dni zániku a čekat na udělení povolení. Po udělení povolení může 

žadatel opět začít látku používat. Náležitosti a příprava dokumentace k Žádosti o povolení 

jsou popsány v kapitole 2.3. 
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Proces povolování se vztahuje pouze na používání látky jako takové a ve směsi 

s jinou látkou v koncentraci větší než 0,1% hmotnostních. Na meziprodukty a na předměty 

se proces povolování nevztahuje. Dále se autorizace nevztahuje na látky používané jako 

laboratorní chemikálie do celkové spotřeby 1 tuna za rok na firmu nebo organizaci. 

Z procesu povolování jsou rovněž vyňaty látky používané pro přípravky na ochranu rostlin 

a biocidy, motorová paliva, potraviny a krmiva včetně aditiv používaných jako příchutě, 

léčivé přípravky pro humánní nebo veterinární použití a monomery pro výrobu polymerů. 

Dále se nemusí autorizovat výroba SHVC látky jako taková, což znamená, že je možné bez 

omezení vyrábět látku zařazenou do Přílohy XIV, která je ihned po vyrobení exportována 

mimo EU [3]. 

Vlastní proces povolování se řídí článkem 60 Nařízení REACH [3]. Ten definuje 

dvě možnosti vyhodnocení Žádosti o povolení: 

a) Cestu náležité kontroly  

b) Cestu socioekonomické analýzy 

Ad a) Povolení se udělí, pokud je riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v důsledku 

použití látky plynoucí z podstatných vlastností uvedených v příloze XIV náležitě 

kontrolováno v souladu s bodem 6.4 přílohy I (čl. 60 odst. 2), s přihlédnutím k čl. 60 odst. 

3. [3][7]. 

Ad b) povolení může být uděleno, pokud lze prokázat, že nad riziky pro lidské zdraví nebo 

životní prostředí pro daný způsob použité látky převažují jeho socioekonomické přínosy, a 

pokud neexistují vhodné alternativní látky nebo technologie (čl. 60 odst. 4) [3][7]. 

Lze-li prokázat, že riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí je náležitě 

kontrolováno, povolení se udělí bez jakýchkoliv podmínek, tak jak je napsáno v článku 60 

Nařízení REACH. Jinými slovy, je-li pro látku definován prahový limit, do nějž nemá látka 

nepříznivý vliv na člověka nebo na životní prostředí (DNEL, PNEC) a lze-li prokázat, že 

expozice na člověka nebo na životní prostředí je nižší než tento limit (RCR<1), povolení 

bude uděleno. Článek 60 Nařízení REACH ale nezmiňuje, na jak dlouhou dobu bude 

povolení uděleno. Předpokládá se, že dobu povolení určí Výbor pro socioekonomickou 

analýzu na základě hodnocení celé Žádosti o povolení, zejména pak na dostupnosti 

alternativ a socioekonomickému přínosu dané látky pro společnost. 



Jana Mervartová: Náhrada nebezpečné látky ve výrobku 

2014 16 

Nelze-li prokázat, že riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí je náležitě 

kontrolováno, je možné udělit povolení, pakliže neexistují alternativy a socioekonomický 

přínos daného použití látky převažuje nad riziky vyplývajícími z takového použití látky. 

Jinak řečeno, neexistuje-li pro látku prahový limit (DNEL, PNEC), nelze prokázat 

bezpečné používání SVHC látky (RCR>1) a látka v daném použití by teoreticky měla být 

nahrazena jinou, bezpečnější látkou. Neexistuje-li však žádná alternativní látka nebo 

alternativní technologie a navíc socioekonomický přínos použití je dostatečně 

zdokumentován, povolení bude uděleno. 

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) rozhodne o tom, zda předložená dokumentace 

dostatečně prokazuje, zda je použití látky náležitě kontrolováno a tedy proběhne-li 

posouzení Žádosti o povolení cestou adekvátní kontroly. RAC také případně provede 

posouzení rizika alternativních látek a technologií [7]. 

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) provede posouzení 

socioekonomických faktorů a dostupnosti, vhodnosti a technické proveditelnosti alternativ, 

které jsou spojeny s použitím látky popsaným v žádosti, je-li žádost podána v souladu s 

článkem 62 a také veškeré příspěvky třetích osob předložené podle čl. 64 odst. 2 Nařízení 

REACH [7]. 

Povolení podléhají časově omezenému období přezkumu. Období přezkumu bude 

stanoveno ve vydaném povolení. Aby mohl držitel povolení látku i nadále uvádět na trh 

nebo používat, musí ve lhůtě alespoň 18 měsíců před uplynutím časově omezeného období 

přezkumu předložit zprávu o přezkumu (znovu předložit Žádost o povolení). Ve zprávě o 

přezkumu se uvedou pouze části původní žádosti, u nichž došlo k změně. Zpráva o 

přezkumu bude hodnocena stejně jako původní žádost o povolení. 

Povolení může být také přezkoumáno, kdykoli se změní okolnosti natolik, že to 

ovlivní rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí posuzovaná v původním povolení 

nebo socioekonomický dopad. Přezkum může být proveden rovněž na základě nových 

informací o možných náhradách, které jsou již k dispozici. Za těchto okolností Komise 

vyzve držitele povolení, aby ve stanovené lhůtě předložil informace potřebné pro přezkum. 

Držitel se musí vyjádřit ke všem konkrétním aspektům požadovaným Komisí a může také 

zvážit dopad nových informací na svou zprávu o chemické bezpečnosti a 
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socioekonomickou analýzu. Nové informace, na jejichž základě byl zahájen přezkum, a 

informace předložené držitelem budou posuzovány stejně jako původní žádost. 

Zjednodušené schéma celého procesu je na obrázku 2. 

 

Obrázek 2. Zjednodušený popis identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy a postupu 
povolování [7] 

2.2.3 Omezování látek, u kterých existuje nepřijatelné riziko pro lidské 

zdraví nebo životní prostředí (článek 68 REACH) 

Omezení se může vztahovat na látku samotnou nebo obsaženou ve směsi či v 

předmětu, včetně látek, u nichž není požadována registrace. Může se týkat také dovozů. 

Omezení může navrhnout členský stát nebo agentura ECHA (na základě žádosti Evropské 

komise), pokud dospějí k názoru, že je nutné se danými riziky zabývat na úrovni celého 

Společenství [21]. 

Proces omezovaní je do jisté míry podobný procesu povolování, je však mnohem 

rychlejší a z pohledu výrobců a uživatelů daných látek nebezpečnější, neboť omezení je 

v podstatě textová informace v Příloze XVII Nařízení REACH [3]. 
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Má-li tedy nějaký členský stát (nebo ECHA na základě žádosti od EK) v úmyslu 

předložit omezení chemické látky, je povinen 1 rok před předložením dokumentace 

prokazující nutnost omezení oznámit úmysl o předložení takového omezení do ECHA. Ta 

tento úmysl zveřejní v Registru záměrů (Registry of Intentions, RoI). Toto zveřejnění by 

mělo předejít zdvojení práce členských států (je totiž možné, že nutnost připravit dané 

omezení vyvstane ve více zemích najednou) a podpořit další dotčené státy ve spolupráci na 

přípravě této dokumentace [21]. 

Po zveřejnění informace v Registru Záměrů má členský stát jeden rok na přípravu 

dokumentace, kterou následně předloží do ECHA. ECHA neprodleně zahájí veřejné 

konsultace k návrhu omezení (Restriction Proposal). Možnost vyjádřit se má kdokoliv, bez 

ohledu na to, zda je usazen ve Společenství či nikoliv. Celková doba trvání veřejných 

konsultací je 6 měsíců [3]. 

Návrh omezení se projednává ve Výboru pro hodnocení rizik (Risk Assessment 

Committee, RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (Committee for Socio-

economic Analysis, SEAC). Výbory mají 9 měsíců na přípravu stanoviska k návrhu 

omezení. Agentura ECHA předá obě stanoviska vědeckých výborů Evropské komisi. 

Komise do 3 měsíců vypracuje návrh na změnu seznamu omezení (přílohy XVII nařízení 

REACH [3]). Nové omezení nebo přepracované stávající omezení se přijme pouze tehdy, 

pokud se proti němu nepostaví Rada ministrů Evropské unie či Evropský parlament [21]. 

Poslední možností, jak zvrátit přijetí restrikcí je požádat nečlenský stát 

Společenství, aby aktualizaci Přílohy XVII Nařízení REACH nenotifikoval. Společenství 

je totiž členem Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO), kde platí 

pro všechny členy jistá pravidla. Všechna nařízení a směrnice přijaté v členských státech 

podléhají notifikaci ostatních členů z důvodu zajištění volného obchodu. Jestliže 

k notifikaci všech členských států WTO nedojde, nařízení nebo směrnice nemůže vejít 

v platnost. 

2.3 Příprava dokumentace pro Žádost o povolení podle [7] a [8] 

Žádosti o povolení musí splňovat požadavky stanovené v článku 62 nařízení. 

Vlastní dokumentace pro Žádost o povolení se skládá z několika na sebe navazujících 
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dokumentů, s tím, že některé dokumenty jsou povinné a některé volitelné. Žádost o 

povolení musí obsahovat tyto informace (čl. 62 odst. 4 Nařízení REACH) : 

a) identifikaci látek podle oddílu 2 přílohy VI;  

b) jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob podávajících žádost; 

c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, pro jaká použití se žádá o povolení, a 

která případně pojednává o použití látky ve směsích nebo začlenění látky do 

předmětů; 

d) zprávu o chemické bezpečnosti, pokud již nebyla předložena jako součást 

žádosti o registraci, v souladu s přílohou I, která pojednává o rizicích pro lidské 

zdraví nebo životní prostředí v důsledku použití látky plynoucí z jejích podstatných 

vlastností uvedených v příloze XIV; 

e) analýzu alternativ s ohledem na jejich rizika a technickou a ekonomickou 

uskutečnitelnost náhrady, včetně případných informací o veškerých významných 

činnostech žadatele v oblasti výzkumu a vývoje; 

f) pokud analýza uvedená v písmenu e) ukazuje, že jsou dostupné vhodné 

alternativy s přihlédnutím k prvkům v čl. 60 odst. 5, plán náhrady včetně 

harmonogramu navrhovaných činností žadatele [7, 3]. 

Žádost také může obsahovat (čl. 62 odst. 5 Nařízení REACH): 

a) socioekonomickou analýzu provedenou podle přílohy XVI; 

b) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucím 

i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému bylo uděleno povolení v souladu se 

směrnicí 96/61/ES; 

ii) nebo z vypouštění látky z bodového zdroje, na něž se vztahuje požadavek 

předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 

2000/60/ES a v právních předpisech přijatých podle článku 16 uvedené 

směrnice [3,7] 

Žádosti o povolení se podávají Agentuře ECHA (čl. 62 odst. 1). Žádosti o povolení 

mohou podat výrobci, dovozci nebo následní uživatelé látky, a jeden nebo více z nich (čl. 

62 odst. 2) může podat žádost o povolení pro tutéž látku týkající se jednoho nebo více 

způsobů použití (čl. 62 odst. 3). Žádosti lze podat pro vlastní použití žadatele o registraci 

nebo pro použití, pro něž žadatel zamýšlí látku uvést na trh. Pokud subjekt žádá o povolení 
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pro způsob použití, který využívají následní uživatelé, musí žádost pokrýt všechny 

způsoby použití v dodavatelském řetězci, které jsou nutné k tomu, aby zmíněný způsob 

použití byl možný. Pokud například výrobce nebo dovozce látky žádá o povolení pro 

způsob použití, který využívá následný uživatel, ale mezi ním a následným uživatelem je 

výrobce směsi, musí jeho žádost zahrnovat i použití látky při výrobě směsi [7,3]. 

Za každou žádost by měl být uhrazen poplatek požadovaný v souladu s hlavou IX 

(čl. 62 odst. 7 Nařízení REACH) a nařízením Komise ES č. 340/2008 o poplatcích a 

platbách Evropské agentuře pro chemické látky (příloha VI a VII) [7]. Nařízení o 

poplatcích podléhá pravidelné aktualizaci podle inflace v EU, současný základní poplatek 

za předložení Žádosti o povolení činí 53300 EUR včetně jednoho použití. Poplatek za 

druhé a každé další použití látky je 10660 EUR. Malé a střední podniky, které splňují 

definici uvedenou v doporučení Evropské Komise 2003/361/ES platí snížený poplatek.  

Povolení je vyžadováno pro uvedení na trh a používání látky uvedené v příloze 

XIV Nařízení REACH po datu zániku. 

2.3.1 Zpráva o chemické bezpečnosti 

Zpráva o chemické bezpečnosti je nejdůležitější dokument předkládaný v rámci 

Žádosti o povolení. Všechny žádosti o povolení musí zahrnovat zprávu o chemické 

bezpečnosti nebo odkazovat na takovou zprávu předloženou v rámci registrační 

dokumentace (látky vyráběné v množství od 10 tun ročně na jednoho výrobce musí mít ve 

své registrační dokumentaci zprávu o chemické bezpečnosti). Zpráva (zprávy) o chemické 

bezpečnosti musí zahrnovat rizika pro lidské zdraví anebo životní prostředí (dle 

konkrétního případu) vyplývající z použití látky, o jejíž povolení je žádáno, v důsledku 

podstatných vlastností uvedených v příloze XIV nařízení [7]. 

Obsah posouzení chemické bezpečnosti se liší podle účelu žádosti o povolení. 

Jestliže je o povolení žádáno v rámci cesty náležité kontroly, musí být ve zprávě o 

chemické bezpečnosti prokázáno, že u použití dané látky (látek) jsou rizika dostatečně 

kontrolována. 

Jestliže je o povolení žádáno cestou socioekonomické analýzy, je třeba zvážit 

možnosti zlepšení kontroly rizik a zopakovat scénář nebo posouzení expozice s cílem 

prokázat co největší minimalizaci emisí a expozice a předvést, že pravděpodobnost 



Jana Mervartová: Náhrada nebezpečné látky ve výrobku 

2014 21 

negativních účinků je nižší. To může zahrnovat stejné kroky jako u cesty náležité kontroly 

[7].  

Zpráva o chemické bezpečnosti shrnuje všechny fyzikálně-chemické, toxikologické 

a ekotoxikologické vlastnosti dané látky a na jejich základě určuje bezpečné limity pro 

člověka a životní prostředí. Identifikuje určená použití látky a stanoví míru charakterizace 

rizika (RCR) pro používání látky v určených použitích. Míra charakterizace rizika pro dané 

použití látky závisí na druhu použití (průmyslové, použití spotřebiteli), na určených 

pracovních pomůckách (rukavice, brýle, dýchací přístroje, speciální obleky atp.) době 

používání látky (celou směnu, nárazově), koncentraci látky při použití (použití látky jako 

takové nebo ve směsi) a na prostředí (používá-li se látka venku nebo vevnitř). Výpočet 

RCR je dán různými vzorci danými v pokynech [28]. Tyto vzorce jsou již použity 

v různých počítačových programech sloužících k výpočtu RCR a tedy ke zjednodušení 

práce. Hlavními nástroji v procesu povolování jsou programy EUSES a CHESAR.  

Vytvořením EUSES (Systém Evropské Unie pro hodnocení látek) pověřila 

Evropská komise nizozemský Národní ústav veřejného zdraví (RIVM). Vzhledem k tomu, 

že se jedná o nástroj placený přímo z rozpočtu EU, je možné si ho bezplatně stáhnout na 

www stránkách Evropské Unie, konkrétně zde: 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-

health/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses. Práce s tímto programem je však určena 

spíše pro zkušené toxikology. 

CHESAR (CHemical Safety And Reporting tool) je počítačový program, který 

nechala vytvořit přímo Evropská Agentura pro chemické látky, aby zjednodušila vytváření 

Expozičních scénářů společnostem hodlajícím předložit registrační dokumentaci nebo 

Žádost o povolení. Vstupem do tohoto programu je dokumentace ve formátu IUCLID (viz 

kapitola 2.1.). Výstupem jsou vypočtené hodnoty míry charakterizace rizika pro všechna 

daná použití spolu s podmínkami, za kterých byl výpočet RCR proveden (viz obrázek 3). 

Také tento program je možné bezplatně stáhnout ze stránek ECHA: 

http://chesar.echa.europa.eu/cs/. CHESAR využívá výpočetní model EUSES (třetí sloupec 

na obrázku, hlavní posouzení) s tím, že grafický výstup z výpočtu je více uživatelsky 

přívětivý. 

Šablona Zprávy o chemické bezpečnosti je v Příloze 1. 
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Obrázek 3. Ukázka prostředí a výpočtu v programu CHESAR[29] 

2.3.2 Analýza alternativ (podle [7]) 

Analýza alternativ je povinný dokument předkládaný v rámci Žádosti o povolení. 

Účelem této analýzy je stanovit, zda existují vhodné alternativní látky nebo alternativní 

technologie. Při analýze je třeba vzít v úvahu alespoň tyto tři hlavní aspekty: 

• rizika vyplývající z alternativ,  

• technickou uskutečnitelnost náhrady  

• ekonomickou vhodnost náhrady. 

Je třeba zdůraznit, že analýza alternativ musí být podrobná. Žadatelé musí v 

analýze alternativ vysvětlit opatření potřebná pro přechod na alternativní látku nebo 

technologii a jejich časový horizont, a to zejména v případech, kdy na trhu existuje vhodná 

alternativa, ale zatím není připravena na okamžitou náhradu (tj. do „data zániku“), nebo 

kdy jiné subjekty na témže trhu již alternativy používají nebo na ně v blízké budoucnosti 

přejdou. 

Dále musí analýza alternativ obsahovat informace o relevantním výzkumu a vývoji, 

pokud jej žadatel provádí. Žadatelé by měli zejména uvést informace o výzkumu a vývoji, 

jež považují za potřebné pro pochopení stávající či budoucí dostupnosti vhodných 

alternativ k látce podle přílohy XIV. V žádosti lze uvést také plány na budoucí výzkum a 

vývoj. To bývá vhodné v případě, že nebyly určeny žádné vhodné alternativy. Informace o 

výzkumu a vývoji budou vzaty v úvahu při stanovování období přezkumu. Jestliže žadatel 

nemá žádný program, který by mu umožnil přejít na alternativu, bude období přezkumu 

spíše kratší než v případě, kdy žadatel podniká vážně míněná opatření. V tomto druhém 
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případě se obvykle při stanovení období přezkumu vychází z údajů, které uvedl žadatel 

jako časový horizont pro dokončení programu. 

Je třeba uvést, že pro vydání povolení cestou socioekonomické analýzy je nutné, 

aby analýza alternativ prokázala, že neexistují žádné vhodné alternativy látky ani 

technologie, přičemž je třeba vzít v úvahu body uvedené v čl. 60 odst. 5 Nařízení REACH 

(vedle prokázání, že socioekonomické výhody převažují rizika (čl. 60 odst. 4 Nařízení 

REACH)). 

Analýza alternativ se předkládá v rámci žádosti, jak je uvedeno v příručce 

(příručkách) pro uživatele zveřejněné na internetových stránkách agentury [7,8]. 

Pokud jedna žádost zahrnuje několik použití, je důležité jasně stanovit alternativy 

pro každé použití. Toho lze dosáhnout buď zpracováním samostatných analýz alternativ 

pro každé použití, nebo zpracováním jasně definovaných částí pro každé použití v jedné 

zprávě. Usnadní to přípravu žádosti a její zpracování v ECHA a Evropské Komisi. 

Co je ale vlastně alternativa? Pokyny [7] podávají následující výklad: 

„Alternativa je možné nahrazení látky uvedené v příloze XIV. Měla by být schopná 

nahradit funkci, kterou plní látka uvedená v příloze XIV. Alternativou by mohla být jiná 

látka nebo technologie (např. výrobní proces, postup, zařízení nebo změna konečného 

výrobku) nebo kombinace technologických a látkových alternativ. Například 

technologickou alternativou by mohly být fyzikální prostředky dosahující stejné funkce 

látky uvedené v příloze XIV nebo případně změny výroby, výrobního procesu nebo 

výrobku, které zcela odstraní potřebu funkce látky uvedené v příloze XIV.“ 

Čl. 60 odst. 5 Nařízení REACH stanoví, že při hodnocení dostupnosti vhodných 

alternativních látek nebo technologií, musí být zohledněna všechna podstatná hlediska, 

včetně: 

a) toho, zda by výsledkem přechodu na alternativní látku bylo snížení celkových 

rizik pro lidské zdraví a životní prostředí (v porovnání s látkou přílohy XIV) s 

přihlédnutím k opatřením k řízení rizik, 

b) technické a ekonomické uskutečnitelnosti alternativ pro žadatele o náhradu látky 

uvedené v příloze XIV [3]. 
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Předmětem zájmu analýzy alternativ je identifikovat možné alternativy látky uvedené v 

příloze XIV a na základě omezení celkových rizik, ekonomické a technické 

uskutečnitelnosti náhrady a dostupnosti posoudit, zda je lze použít namísto látky uvedené v 

příloze XIV. Dokumentace této analýzy musí být předložena v žádosti o povolení a lze na 

ni odkazovat jako na zprávu o analýze alternativ. 

2.3.3 Plán náhrady 

Plán náhrady se předkládá pouze tehdy, je-li v Analýze alternativ identifikována 

dostupná náhrada za danou SVHC látku. Plán náhrady představuje závazek přijmout 

potřebná opatření k provedení náhrady látky uvedené v příloze XIV vhodnou alternativní 

látkou nebo technologií v rámci určité lhůty [7]. 

Informace obsažené v plánu náhrady budou použity Výborem pro 

Socioekonomickou analýzu (SEAC) při vytváření návrhu stanoviska k Žádosti o povolení 

a také Evropskou Komisí při posuzování toho, zda povolení udělí, a konečně budou brány 

v úvahu při stanovení doby časově omezeného přezkumu rozhodnutí o povolení. 

Dostupnou náhradou se rozumí náhrada, která je na trhu přítomna v dostatečném 

množství, aby mohla kvantitativně nahradit SVHC látku v daném použití a za přiměřenou 

cenu, aby se cena finálního výrobku pokud možno nezměnila. Je zřejmé, že náhrada 

nebude použita ihned. Žadatel o povolení je povinen předložit realistický plán, za jakou 

dobu lze v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci nahradit SVHC látku vybranou 

alternativou. 

Mezi klíčové prvky plánu náhrady patří seznam opatření, jejichž přijetí je třeba pro 

přechod na náhradu, a harmonogram těchto opatření. Plán náhrady proto musí zahrnovat: 

• popis navrhovaných opatření a jejich odůvodnění;  

• informace o tom, kdo bude navrhovaná opatření provádět;  

• harmonogram navrhovaných opatření, která zajistí přechod na náhradu, a 

zdůvodnění, proč provedení těchto opatření vyžaduje vyhrazenou dobu;  

• nejistoty spojené s uskutečňováním opatření v rámci dané lhůty a zmírňující 

opatření, jež připadají v úvahu [7]. 
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2.3.4 Socioekonomická analýza 

Socioekonomická analýza je přístup, který se používá k analyzování a popisu všech 

podstatných dopadů vydání (nebo nevydání) povolení. I když to nařízení striktně 

nevyžaduje, socioekonomická analýza je zvláště důležitá za okolností, kdy nelze doložit 

dostatečnou kontrolu rizik a žadatel bude muset prokázat, že rizika pro lidské zdraví nebo 

životní prostředí vyplývající z použití látky či látek jsou vyvážena socioekonomickými 

přínosy (čl. 60 odst. 3 a 4 Nařízení REACH). 

Socioekonomická analýza může být výhodná také u žádostí hodnocených cestou 

náležité kontroly. Žadatelé mohou například použít socioekonomickou analýzu jako 

východisko pro definování délky období přezkumu nebo dalších podmínek uvedených v 

rozhodnutí o povolení. 

Informace, jež mohou být obsaženy v socioekonomické analýze, jsou popsány v 

příloze XVI nařízení REACH a podrobnější pokyny k provedení socioekonomické analýzy 

jsou uvedeny v Pokynech pro socioekonomickou analýzu – povolení [8]. Podrobná zpráva 

a podklady se předkládají v rámci žádosti, jak je uvedeno v příručce (příručkách) pro 

uživatele zveřejněné na internetových stránkách agentury. 

Pokud jedna žádost zahrnuje několik použití, je důležité jasně stanovit 

socioekonomické dopady pro každé použití. Toho lze dosáhnout buď zpracováním 

samostatných zpráv o socioekonomické analýze pro každé použití, nebo zpracováním jasně 

definovaných částí pro každé použití v jedné zprávě. Opět to může usnadnit přípravu 

žádosti a její zpracování v agentuře a Komisi [7]. 
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3. KONKRÉTNÍ VÝROBEK, JEHO DOPADY NA ŽP, NÁROKY NA 

BEZPEČNOST 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybrala asfaltový terč, který se používá na 

střelnicích nejen pro výcvik mysliveckých dovedností, ale i pro sportovní střelbu. Tyto 

terče se totiž používají i v olympijských disciplínách trap a skeet. Ačkoliv název výrobku 

indikuje použití asfaltu při výrobě terčů, není tomu tak. Výrobek obsahuje SVHC látku 

vysokoteplotní dehtová smola (CAS 65996-93-2; pitch, coal tar, high temp.) v koncentraci 

zhruba 40% hmotnostních. Tato látka byla přidána do Seznamu kandidátů pro povolení 

(Candidate List, CL) dne 13. ledna 2010 [12]. Vzhledem k tomu, že se jedná o SVHC látku 

vyráběnou ve velkém objemu (cca 600.000 tun ročně) a celkovým vysokým bodovým 

ohodnocením z procesu upřednostňování (viz kapitola 2.2.2), očekává se její brzké 

zařazení do Přílohy XIV Nařízení REACH.  

Asfaltové terče se v současnosti vyrábí v několika zemích EU – na Slovensku, v 

Itálii, Francii, Maďarsku, Velké Británii a České republice [6]. V České republice vyrábí 

terče dvě společnosti – Brown field z Hradce Králové a Hornet Holešov, která má sice 

sídlo v Holešově, ale terče vyrábí v Kostelci u Holešova. Společnost Hornet Holešov jsem 

kontaktovala a níže uvedené údaje a dokumentace se vztahují k ní (není-li uvedeno jinak). 

Látka má ve výrobku funkci pojiva nebo lépe lepidla (drží pohromadě vápenec, který je 

hlavní složkou terčů). Celková hmotnost výrobku je 30 až 120 gramů podle použití daného 

výrobku (různé druhy terčů na trap, zajíce, kachny atp.). 

Hmotnost a tvar asfaltových terčů (někdy se též hovoří o hliněných holubech, 

anglicky clay pigeon) je daná pravidly Mezinárodní střelecké sportovní federace (ISSF). 

Velikost závodního terče má být v průměru 110 mm (± 1mm), výška 25 mm až 26 mm a 

váha 105 g (±5 g) [24]. Barva terče musí být specifikována před závodem, podmínkou je, 

aby byl terč jasně vidět na pozadí za standardních světelných podmínek. Terč může být 

celý černý, bílý, žlutý nebo oranžový nebo může být obarvena pouze vnější strana terče a 

to bílou, žlutou nebo oranžovou barvou. V některých případech se také používají černé 

terče s barevnou vnější obroučkou. Obecná specifikace terče je na obrázku 4. 

Terče musí být schopny odolat síle vrhačky terčů (Obrázek 10), která je odhodí do 

vzdálenosti 80 metrů, ale zároveň musí být dostatečně křehké, aby se rozpadly po zasažení 

standardním střelivem pro Skeet a Trap. 
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Obrázek 4. Specifikace terče podle [24]. A-hmotnost, B-vnější průměr talíře, C-průměr 
podstavy talíře, D-celková výška terče, E-výška základny, F-výška rotujícího kruhu, G-
výška schodu v rotujícím kruhu, H-výška základny a prvního prstence kruhu [24] 

 

Velkou debatu vyvolalo také zařazení asfaltových terčů podle Nařízení REACH. Již 

od počátku výroby terčů v osmdesátých letech byly terče zařazeny mezi předměty 

(=výrobky). Nicméně, Nařízení REACH zpřesnilo definici předmětů a směsí (srovnej 

definice v kapitole 2.1). Podle těchto definic je zřejmé, že asfaltový terč by měl být zařazen 

mezi směsi, neboť složení terče je důležitější než tvar terče. Tato změna by ale měla 

obrovské důsledky pro následné uživatele, zejména pro sportovní střelce a myslivce, neboť 

by si nemohli sami zakoupit tyto terče v obchodě. Příloha XVII Nařízení REACH 

(Omezení látek) stanoví, že směsi, ve kterých je více než 0,1% hmotnostního CMR látky 

se nesmí prodávat spotřebitelům (tj. jednotlivcům bez živnostenského listu) [3]. Vzhledem 

k tomu, že dosud není k dispozici závazný právní výklad, výrobci terčů stále prosazují 

zařazení terčů mezi předměty (tvar a povrch jsou definovány dle speciálního předpisu 

[24]). 

Výrobní cena standardního asfaltového terče je 1,6 Kč bez DPH. 
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3.1 Charakterizace dehtové smoly 

Dehtová smola se vyrábí destilací dehtu. Dehet vzniká při výrobě koksu z černého 

uhlí v koksárenské baterii při teplotě asi 1100°C. Schéma výroby dehtu a dehtové smoly je 

na obrázku 6. V Evropské unii je několik zpracovatelů dehtu – DEZA a.s. ve Valašském 

Meziříčí v České republice, Rütgers v Castrop-Rauxellu v Německu a v Zelzate v Belgii, 

IQN v Nalónu ve Španělsku, Bilbaina v Bilbau také ve Španělsku a Koppers v Nyborgu 

v Dánsku a v Uithornu v Holandsku (obr. 5). Hlavní použití dehtové smoly je na výrobu 

elektrod pro elektrolýzu, zejména pro výrobu hliníku z bauxitu. Celkem se v EU vyrobí 

kolem 1,2 milionu tun a prodá kolem 1 milionu tun dehtové smoly, z toho na výrobu 

elektrod pro výrobu hliníku se ročně spotřebuje zhruba 85% [50]. Velikost trhu s dehtovou 

smolou se v Evropské Unii odhaduje na 413 milionů EUR [50], což je při dnešním (březen 

2014) kurzu koruny zhruba 11,5 miliardy Kč. Výroba i spotřeba dehtové smoly má 

stoupající tendenci související s mírným oživením po krizovém roce 2008.  Dále se 

dehtová smola používá na výrobu sazí, na výrobu speciálních voděodolných nátěrů, do 

vsádek uhlí v koksovnách a také jako palivo ve speciálních zařízeních. Jediným typem 

výrobku, který je určen pro profesionální použití, je právě asfaltový terč. Celková spotřeba 

dehtové smoly v EU na výrobu terčů se odhaduje na 6.000 tun za rok [6].  

 

Obrázek 5. Zpracovatelé dehtu a výrobci smoly v EU (© Google Inc.) 
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Jak jsem již uvedla, hlavní použití dehtové smoly je ve výrobě anod. Dehtová 

smola se přemění na uhlík a CO2 ve speciálních pecích. Hliník se vyrábí z oxidu hlinitého 

elektrolytickou redukcí (Hall-Heroultův proces) v kapalném kryolitu (fluorid sodno-

hlinitý) při teplotě asi 960°C. V této lázni se rozpustí zhruba 5% oxidu hlinitého. Aby se 

bod tání snížil, přidává se ještě do elektrolyzéru fluorid hlinitý. Na dně elektrolyzéru je 

uhlíková katoda, do roztoku minerálů se zhora postupně zasouvá uhlíková anoda. Oxid 

hlinitý reaguje s uhlíkem z anody a vyvíjí se kyslík. Surový hliník se vypouští dnem 

elektrolyzéru. 

 

Obrázek 6. Zjednodušené schéma výroby dehtu a dehtové smoly 

Dehtová smola je černá viskózní kapalina s typickým zápachem, která obsahuje 

zhruba 1,5% hmotnostního benzo[a]pyrenu (benzo[def]chrysene; CAS 52-32-8) a přibližně 

7,5% jiných látek, které jsou nebezpečné pro životní prostředí (přesné složení je uvedené v 

Tabulce 1 v kapitole 4.1). Teoreticky může obsahovat tisíce chemických látek 

v proměnlivém složení. Většina z nich patří do kategorie polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAH). Jedná se o látky, které obsahují kondenzovaná aromatická jádra a 

neobsahují heteroatomy. Většina PAHů jsou hydrofobní pevné chemické látky. 

Nebezpečnost pro životní prostředí je závislá na struktuře a liší se u jednotlivých PAHů.  

Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s 

pěti benzenovými kruhy a je jedním z nejnebezpečnějších PAH pro životní prostředí. Čistý 

benzo[a]pyren je za běžných podmínek žlutě zbarvená krystalická pevná látka [1]. 

Benzo[a]pyren je uveden v seznamu prioritních látek v Rámcové směrnici o vodách 
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(WFD, 2000/60/EC). Pro BaP platí Směrnice 2008/205/EC o normách environmentální 

kvality (EQS) s velmi přísnými limity pro sladkou vodu (1,4.10-4 µg/L). Směrnice 

98/89/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě udává limitní koncentraci benzo[a]pyrenu 

v pitné vodě na 0,01 µg/L. Limitní koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší je daná směrnicí 

2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických 

uhlovodíků ve vnějším ovzduší. Cílová hodnota byla stanovena na 1 ng/m³. Jak je vidět 

z obrázku 7, tato hodnota je překročena na části území České republiky. 

Koncentračním limitům v pracovním prostředí se věnuje směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 

karcinogenů nebo mutagenů při práci. V současné době neexistuje společný koncentrační 

limit pro benzo[a]pyren v pracovním ovzduší, existují pouze národní koncentrační limity 

(OEL), které se od sebe dost liší. To je způsobeno odlišnou metodikou výpočtu OEL. 

Koncentrační limity některých členských států jsou uvedeny v tabulce 2. Je zřejmé, že 

limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) se liší od hodnoty odvozeného minimálního 

limitu pro expozici (DMEL), která byla stanovena v rámci registrace látky dehtová smola 

podle Nařízení REACH. Hodnota DMEL na pracovišti je 700 ng/m³. 

V průběhu roku 2013 byla přijata nová harmonizovaná klasifikace dehtové smoly, 

která bude platit od 1.4.2016. Hlavní důvod pro odložení klasifikace je, aby se průmysl 

mohl připravit na změny v přepravě, které souvisí se zpřísněnou klasifikací pro životní 

prostředí. Rozdíl mezi současnou a budoucí závaznou klasifikací je v tabulce 3. 

Tabulka 2. Národní koncentrační limity benzo[a]pyrenu v pracovním ovzduší podle [50] 

Stát  OEL (µg/m³) Stát OEL (µg/m³) 

Česká Republika 5 Francie 0,15 

Nizozemí 0,5 Švédsko 2 

Finsko 10 Rakousko 2 

Estonsko 2 Lotyšsko 0,15 

Litva 2 Slovensko 2 

Slovinsko 2 Island 5 

   

Benzo[a]pyren se může dostat do životního prostředí jak z přírodních (lesní požáry, 

erupce sopek), tak z antropogenních zdrojů. To zahrnuje nejen výrobu a používání dehtové 
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smoly jako takové, ale i jiné průmyslové procesy – například koksování uhlí. Důležité jsou 

také neprůmyslové zdroje emisí benzo[a]pyrenu, jako je spalování tuhých paliv, například 

dřevo, rašelina a uhlí nebo automobilových pohonných hmot, zejména motorové nafty 

[54]. 

Co se týče přítomnosti benzo[a]pyrenu v ovzduší, tak zhruba 90% PAH s pěti a 

více aromatickými kruhy (jako je i benzo[a]pyren) se sorbuje především na částice menší 

než 2,5 µm, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu. Tyto částice přetrvávají v 

atmosféře poměrně dlouhou dobu (dny až týdny), což umožňuje jejich transport na velké 

vzdálenosti (stovky až tisíce km) [55]. Mapa vypočtené průměrné roční koncentrace 

benzo[a]pyrenu v ovzduší v ČR je na obrázku 7. 

Ve zprávě zveřejněné německou spolkovou agenturou pro životní prostředí 

(Umweltbundesamt, UBA) cca 93% hmotnostních emisí do ovzduší čtyř PAHů 

(benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren) 

pochází z malých a středně velkých spalovacích jednotek v domácnostech a podnicích, 

zhruba 5% z průmyslových procesů a zbytek z velkých spalovacích zařízení a dopravy 

[54]. 

 

Obrázek 7. Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2012 [55] 
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Tabulka 3. Porovnání sávající a nově přijaté klasifikace [5] 

Stávající klasifikace Nová klasifikace (od 1.4.2016) 

Třída 

nebezpečnosti 
Standardní věta 

Třída 

nebezpečnosti 
Standardní věta 

Carc. 1A H350: Může vyvolat rakovinu Carc. 1A 
H350: Může vyvolat 

rakovinu 

Muta. 1B H340: Může vyvolat genetické 
poškození 

Muta. 1B H340: Může vyvolat 
genetické poškození 

Repr. 1B 
H360: Může poškodit 
reprodukční schopnost. Může 
poškodit plod v těle matky  

Repr. 1B 
H360FD: Může poškodit 
reprodukční schopnost. Může 
poškodit plod v těle matky 

Skin Sens. 1 H317: Může vyvolat alergickou 
kožní reakci 

Aquatic Acute 1 H400: Vysoce toxický pro 
vodní organismy 

Aquatic Chronic 4 
H413: Může vyvolat 
dlouhodobé škodlivé účinky pro 
vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 
H410: Vysoce toxický pro 
vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že se jedná opravdu o velmi nebezpečnou 

chemickou látku, a to jak pro člověka, tak pro životní prostředí. Benzo[a]pyren nemá 

DNEL (nelze stanovit odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům na 

člověka), to znamená, že i jedna molekula BaP může způsobit rakovinu plic. 

3.2 Výrobní postup (podle [13]) 

Smola s bodem měknutí 90°C se do podniku dováží přímo od výrobce (DEZA a.s., 

se sídlem ve Valašském Meziříčí) nákladními vozy v pytlích z umělých vláken (tzv. big-

bag); každé balení má hmotnost 1 tuny. Smola se sype do zásobníků a odtud do speciální 

míchací nádrže, kde se mísí s vápencem. Přesný poměr smoly a vápence je tajen jako 

obchodní tajemství, nicméně zhruba je to 60% vápence a 40% smoly. Tento poměr je 

velmi důležitý parametr pro správnou funkci asfaltového terče. Se zvyšujícím se 

množstvím vápence stoupá tvrdost a křehkost výrobku a naopak s vyšším množstvím 

smoly je asfaltový terč měkčí, takže je velmi obtížné vytvořit správný tvar výrobku. 

Složky se v tavící peci zahřejí na teplotu 105°C a roztaví se. Z tavící pece je hmota 

přepouštěna do menší nádrže a z tohoto místa je směs dávkována do vodou chlazených 

forem na karuselu. K dispozici jsou dvě linky. Malá linka je určena pro výrobu asfaltových 

terčů menších rozměrů. Velká linka je určena pro výrobu standardních terčů podle normy 

[24] a je obsluhována dvěma pracovníky. Do forem na karuselu (celkem 30 očíslovaných 
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forem) je automaticky dávkována roztavená směs černouhelné smoly a vápence. Řada 

kovových hlav vytlačí směs do známého tvaru terče (viz obrázek 2). Směs nastříknutá do 

formy okamžitě tuhne a je dopravníkem unášena do stříkacího boxu s vodní clonou, kde se 

nanáší vrstva barvy nebo je bez povrchové úpravy dopravena k expedici (podle požadavku 

zákazníka). Na obarvení jsou použity ekologické, vodou ředitelné barvy, které jsou 

dopředu namíchány na požadovaný odstín. Na konci linky jsou terče automaticky 

stohovány a po navršení stanoveného počtu kusů je sloupec vynesen na pracovní plochu, 

odkud jej dělník expedice přemístí do papírové krabice. Naplněná krabice uložena na 

paletu a plná paleta je obalena fólií a expedována do skladu (viz Obrázek 9) [6]. 

Nejpoužívanější jsou terče pro myslivce a sportovní střelbu, kde mezinárodní 

norma [24] stanoví hmotnost terče 105 gramů. Sušení a chlazení hotového výrobku 

probíhá na pásovém dopravníku vzduchem. Teplota výrobku před zabalením a expedicí 

musí být nižší než 40°C, aby nedocházelo ke slepení výrobků. Viz obrázek 8. 

Terče jsou baleny v krabicích po 150 kusech. Krabice s asfaltovými terči jsou 

uloženy na paletách ve velkém skladu, který je mimo výrobní linku. Vzhledem k tomu, že 

většina požadavků na holuby je během období závodů ve sportovní střelbě (disciplína trap) 

od března do října, je nutné po zbytek roku vyrábět na sklad, tak aby bylo možné uspokojit 

poptávku. Ze skladu jsou výrobky distribuovány pomocí rozsáhlé sítě prodejců po celé 

Evropě, aby bylo možné pokrýt požadavky i těch nejmenších střelnic. 

Společnost Hornet Holešov si nechala měřit expozici benzo(a)pyrenu na 

pracovníky pomocí personálních odběrů Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. 

Vypočtené celosměnové expozice včetně výpočtu míry charakterizace rizika (RCR) jsou 

shrnuty v Tabulce 4. RCR = expozice / DMEL. Použití je bezpečné, je-li RCR<1 [3]. 

 

Tabulka 4. Naměřené koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší během osobních odběrů [6]  

Pracovník BaP (ng/m³) RCR 

Dělník expedice 110 0,15 

Obsluha karuselu 530 0,757 
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Obrázek 8. Standardní terč pro trap obarvený oranžovou fluorescenční barvou 

 

 

Obrázek 9. Schéma pracoviště Hornet (A – karusel, B – barvení terčů sprejováním, C – 
expedice, S – míchání surovin) 

3.3 Dopady výroby a používání výrobku na životní prostředí 

Při výrobě jako takové nedochází k uvolňování SVHC látky smola do životního 

prostředí. Výroba probíhá v uzavřeném systému, v místnosti s účinnou ventilací, kde se 

pravidelně měří koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší.  

Použití asfaltových terčů je zejména na střelnicích. Střelnice jsou umístěny 

v přírodě, velmi často jsou součástí honiteb nebo jiných volnočasových aktivit. 
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S přihlédnutím k tomuto faktu je zásah do životního prostředí značný a hrozí kontaminace 

půdy. Vzhledem k tomu, že dehtová smola má bod tání (měknutí) průměrně kolem 119°C 

(70-150°C, podle typu), není nutné uvažovat kontaminaci ovzduší. Tenzi par je u pevných 

látek možné zanedbat.  

Co se týká kontaminace vod, zbytky terčů by mohly teoreticky dopadnout do 

vodních toků. Tohoto faktu jsou si majitelé střelnic a honiteb vědomi, proto směřují 

střeliště mimo dosah vodního prostředí.  

3.3.1 Použití asfaltových terčů na střelnicích 

Karton s terči je doručen na střelnici a většinou uschován v uzavřeném skladu za 

stálé teploty. Obsluha střelnice vkládá terče do speciálního zařízení (obrázek 3), které 

vystřeluje terče definovanou rychlostí pod určitým úhlem v závislosti na disciplíně nebo na 

tréninkovém programu. Střelec se snaží zasáhnout terč výstřelem ze zbraně (obrázek 4).  

V případě zásahu se terč rozprskne na všechny strany a úlomky terče dopadnou na 

zem. Povrch země tvoří travina, oranice, v ideálním případě beton. V případě betonových 

povrchů lze úlomky terče sesbírat a vrátit výrobci k recyklaci [6]. V současné době se 

přistupuje k potažení plochy potenciálního dopadu úlomků terče speciální tkaninou, čímž 

se předchází k uvolňování smoly do životního prostředí, zejména do půdy. Tkanina se po 

střelbách svine a předá spolu s úlomky terčů k likvidaci jako nebezpečný odpad.  

V případě, že střelec mine, terč dopadne v určité vzdálenosti na zem. Nedojde-li 

k porušení integrity terče, lze terč použít znovu.  

 

Obrázek 10. Vrhačka terčů Falcon WaspaTM [13] 
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Ke střelbě na asfaltové terče se používají převážně brokové zbraně s papírovými 

patronami o délce 5-7 cm naplněnými broky o celkové hmotnosti maximálně 24 gramů. 

Broky smějí být jen sférického tvaru, zhotovené z olova, slitin olova nebo alternativního 

materiálu a jejich průměr nesmí být větší než 2,5 mm [14]. Papírové patrony se mohou po 

naplnění znovu použít (přebíjení). Spotřeba brokové munice v EU je z 50% tvořena 

střelbou na asfaltové terče. Druhou polovinu tvoří střelba na živé cíle (zvěř). Celkový trh 

v EU s municí pro lovce a sportovní střelbu se odhaduje na 450milionů EUR [32]. 

V České Republice bylo ke 31.12.2012 více než 306.000 držitelů zbrojního 

průkazu, z toho bylo více než 134.000 držitelů zbrojního průkazu pro sportovní střelbu a 

více než 105.000 držitelů zbrojního průkazu k loveckým účelům. I když počet držitelů 

zbrojního průkazu stagnuje, počet registrovaných zbraní stále roste [15]. Zhruba 10% 

sportovních střelců si patrony doma znova přebíjí.  

 

Obrázek 11. Střelec stojí na pozici a snaží se trefit letící terč. Uprostřed betonová plocha 
pro dopad úlomků terčů po dopadu [16] 

 

Sportovní střelba na asfaltové terče se dělí do těchto disciplín [14]: 

a) Skeet 

b) Trap 

c) Double trap 
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Střeliště pro skeet sestává ze dvou věží (nízké a vysoké, obrázek 12) a osmi 

střeleckých stanovišť uspořádaných do půlkruhu. Terče jsou z obou věží vrhány stejným 

směrem a pod stejným úhlem. Bod křižování terčů je 4,6 m nad středem kružnice. Za 

klidného počasí musí terče doletět do vzdálenosti nejméně 65 m a nejvýše 67 m měřené od 

stěny věže. Povel k vyhození terče dává střelec sám hlasitějším zvoláním (např. „pull“, 

„go“, „los“, „hop“ apod.). Terč musí být vypuštěn do 3 sekund od povelu. Než se terč 

objeví, musí střelec stát v pohotovostním postoji (obrázek 4). Na každý terč se smí vystřelit 

jen jednou. Na některých stanovištích se střílí i dvojstřely (terče z nízké a vysoké věže jsou 

vrženy současně) 

Trap (dříve baterie) je nejstarší brokovou disciplínou. Byl součástí Olympijských 

Her již v roce 1900. Terče jsou vrhány ze zákopu, který je 15 metrů před střelištěm 

(obrázek 12). Na každém z pěti stanovišť jsou tři vrhačky dnes již řízené počítačem a 

střelec dopředu neví, jakým směrem a pod jakým úhlem terč poletí. Postup při střelbě je 

stejný jako u skeetu. Na každý terč může střelec vystřelit dvě rány. Terč je však třeba 

zasáhnout v čase 1,1 až 1,2 sekundy po vypuštění, jinak je pravděpodobnost trefy malá. 

Dolet terče je do 70 metrů, ale střelec by jej měl zasáhnout do vzdálenosti asi 40 metrů. 

Double trap se od trapu liší tím, že jsou terče vrhány jen z prostřední sestavy tří 

vrhaček. Závodník postupně střílí z pěti stanovišť (jako u trapu) vždy na dva současně 

vržené terče. To znamená, že na každý terč má pouze jeden náboj. 

 

   

Obrázek 12. Schematické znázornění střeliště s vysokou věží, pro trap a pro skeet [16] 
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Vzhledem k tomu, že každý střelec může během jedné návštěvy střelnice 

spotřebovat více než 100 terčů (při sportovních soutěžích v trapu je nástřel 3x25 terčů 

jeden den a 2x25 druhý den), je třeba věnovat úklidu ploch střeliště velkou pozornost. 

Princip střelby na asfaltové terče je na obrázku 13. 

 

Obrázek 13. Princip střelby na asfaltové terče. Podle [32] 

Jak je vidět z obrázku 13, úlomky zasažených terčů se rozprostírají na střelišti 

zhruba ve vzdálenosti 45 až 60 m od střelce po úhlem zhruba 25°. Plocha úlomků terčů je 

tedy odhadem 500 m², což není zanedbatelné. Nezasažené terče dopadnou na zem ve 

vzdálenosti 90 m od střelce.  

Odhaduje se, že se na každé střelnici ročně spotřebuje 11 tun terčů, což představuje 

40 kg benzo[a]pyrenu rozptýleného na střelišti [36]. V evropské Unii je odhadem tisíc 

střelnic, kde se střílí na asfaltové terče. Drobné úlomky terčů nepředstavují hrozbu pro 

živočichy, neboť střeliště bývá z bezpečnostních důvodů oplocené, nebo používá přírodní 

hranice (valy, skály atp.). 

Dalším polutantem na střelnicích je olovo ze střel. Problematice olova na 

střelnicích se věnuje i Zpráva o hodnocení rizik vytvořená Evropskou Komisí [34]. 

 

 

  



Jana Mervartová: Náhrada nebezpečné látky ve výrobku 

2014 39 

4. MOŽNOST NÁHRADY A HODNOCENÍ ALTERNATIV Z 

HLEDISKA TECHNICKÉHO, DOPADŮ DO ŽP A NA ZDRAVÍ, 

VČETNĚ EKONOMICKÉHO SROVNÁNÍ 

Byla provedena rešerše a byly identifikovány náhrady dehtové smoly ve výrobku. 

Jedná se o petrochemickou smolu (CAS 68187-58-6), síru (CAS 7704-34-9), parafin, různé 

typy přírodních pryskyřic nebo lupek. Další možnou alternativou je výroba terče ze zcela 

jiného materiálu. Jednotlivé alternativy nyní rozeberu jak z pohledu použití ve výrobku, tak 

z pohledu nebezpečnosti na člověka a životní prostředí. 

Nejprve je třeba zmínit, že mnozí výrobci dehtové smoly v Evropské Unii jsou si 

vědomi nebezpečných vlastností látky a sami se pokoušejí snížit obsah benzo[a]pyrenu. 

Tento proces je velmi složitý. Prakticky je možné dosáhnout nižšího podílu 

benzo[a]pyrenu v dehtové smole dvěma různými způsoby. 

V prvním případě se jedná o speciální případ destilace dehtu v destilační koloně. 

Existují totiž různé druhy destilačních kolon (viz obrázek 14) pro destilaci dehtu. Při 

tradiční frakční destilaci se dehet vstřikuje do spodní části kolony a na jednotlivých patrech 

se odebírají jednotlivé frakce (viz obrázek).  Probíhá-li destilace dehtu postupně, to 

znamená, že se postupně oddestilovávají lehčí podíly, je možné kontrolovat obsah 

benzo[a]pyrenu v různých frakcích podle bodu varu. Tímto způsobem je možné získat 

dehtovou smolu s podílem benzo[a]pyrenu pod 0,1% hmotnostního (viz obrázek 14).  

Jinou možností je vyrobit dehtovou smolu s velmi vysokým bodem měknutí (nad 

130°C) a poté ji smíchat s již oddestilovanými oleji s nulovým obsahem benzo[a]pyrenu 

tak, aby výsledný bod měknutí byl vhodný pro použití ve výrobě asfaltových terčů. Tímto 

způsobem lze získat dehtovou smolu s obsahem benzo[a]pyrenu cca 0,1 – 0,5% 

hmotnostních. 
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Obrázek 14. Frakční destilace dehtu a postupné oddestilovávání lehčích frakcí z dehtu  

4.1. Petrochemická smola 

Jak již bylo uvedeno výše, dehtová smola obsahuje zhruba 1,5% hmotnostního 

látky benzo(a)pyren (BaP). Vzhledem k podobnosti surovin (uhlí / ropa) a procesu výroby 

(frakční destilace ropy / dehtu) se jako první alternativa nabízí nahradit dehtovou smolu 

petrochemickou smolou. Srovnání složení obou druhů smol je v Tabulce 5. Jak je vidět 

z Tabulky 6, petrochemická smola obsahuje větší množství níže vroucích složek. 

Petrochemická smola byla zaregistrována podle Nařízení REACH jako UVCB látka 

(Pitch, petroleum, arom., CAS 68187-58-6) s následující klasifikací: Skin Sens. 1 H317: 

Může vyvolat alergickou kožní reakci; Repr. 1B H 360: Může poškodit reprodukční 

schopnost nebo plod v těle matky; Muta. 1B H340: Může vyvolat genetické poškození; 

Carc. 1B H350: Může vyvolat rakovinu a Aquatic Chronic 4 H413: Může vyvolat 

dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy [1]. Srovnáme-li klasifikaci původní 

látky a potenciální náhrady, vidíme, že nebezpečnost pro člověka je stejná, ale 

nebezpečnost pro životní prostředí je menší, což může být způsobeno jak nižší koncentrací 

benzo(a)pyrenu v petrochemické smole, tak přítomností jiných, méně nebezpečných látek. 

Nicméně, prostým součtem jednotlivých složek zjistíme, že se podařilo identifikovat pouze 

cca 15 – 20% hmotnostních složek (viz Tabulka 5). Zbytek tvoří různé polycyklické 

sloučeniny uhlíku (grafit, fulereny atp.), které mají velmi vysoký bod varu (nad 360°C) a 

tudíž se neobjeví na chromatografu.  
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Pro posouzení náhrady v procesu výroby asfaltových terčů jsem se dotázala 

společnosti Hornet Holešov, zda již tuto náhradu vyzkoušeli a s jakým úspěchem. Náhrada 

byla testována, nicméně se objevily závažné překážky pro její využití v praxi. 

Petrochemická smola je při pracovní teplotě (160 – 200°C) méně viskózní než 

dehtová smola (viz Tabulka 6) a tedy při lisování formy má snahu vytéct mimo formu, což 

má za následek nestejně těžké terče, které jsou navíc křehčí, neboť obsahují méně pojiva. 

Byly testovány různé poměry petrochemické smoly a vápence ve směsi, nicméně nebylo 

dosaženo stabilní výroby standardních výrobků.  Úprava technologie není možná. Z tohoto 

důvodu byla tato alternativa vyhodnocena jako nevhodná. 

Petrochemickou smolu jako náhradu dehtové smoly používá kanadská společnost 

Lawry Shooting Sports Inc [57]. 

4.2 Síra 

Jinou možností je náhrada dehtové smoly sírou. Jak je zřejmé z Tabulky 7, síra má 

podobné vlastnosti jako dehtová smola. Americká společnost White Flyer 

(http://www.whiteflyer.com/targetbio.html) přinesla na trh biodegradabilní terče, kde 

pojivo tvoří síra místo dehtové smoly. Zaručují, že do dvou let se biologicky odbourá 

minimálně 95% hmotnostních terče [31]. 

Síra ale na vzduchu oxiduje a časem by se při kontaktu s dešťovou vodou mohla 

začít tvořit kyselina sírová, což by mohlo vést ke zničení (spálení) travnatých ploch na 

střelišti. Dále by teoreticky mohlo dojít k reakci kyseliny sírové s olovem z broků, které se 

též nacházejí na střelišti nebo ulpěly přímo na terči, a to přesto, že vápenec neutralizuje 

činnost kyseliny sírové. Dále vnitřní strana terče není z výroby černá a je tedy nutné barvit 

i vnitřní stranu terče. 

Síra je klasifikována jako dráždivá pro kůži (H315; Causes skin ittitation), použije 

se piktogram GHS07 – vykřičník a signální slovo varování – Wng. Síra jako látka není 

klasifikována pro životní prostředí. 
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Tabulka 5. Porovnání složení dehtové a petrochemické smoly (podle [25]) 

Dehtová smola Petrochemická smola 
Látka Množství 

(% 
hmotnostní) 

Látka Množství 
(% 

hmotnostní) 
1,2,4,5-Tetramethylbenzene 0,010  Naphthalene 0,030 
Pyrene  0,620 4- Methylphenanthrene  0,180 
Naphthalene   0,010 Thionaphthene  0,010 
Benzo[a]fluorene  0,120 1-Methylphenanthrene 0,160 
2-Methylnaphthalene  0,010 2-Methylnaphthalene  0,070 
Benzo[b]fluorene  0,160 Fluoranthene  0,200 
1-Methylnaphthalene  0,010 1-Methylnaphthalene  0,060 
Benz[a]anthracene  0,670 Acephenanthrylene  0,040 
Acenaphthene  0,050 Biphenyl  0,010 
Chrysene  0,800 Pyrene  0,410 
Dibenzofuran  0,010 2,6-Dimethylnaphthalene  0,010 
Benzo[b]fluoranthene  1,070 Benzo[a]fluorene  0,180 
Fluorene  0,020 2,7-Dimethylnaphthalene  0,010 
Benzo[k]fluoranthene  0,590 Benzo[b]fluorene  0,170 
Dibenzothiophene  0,020 1,3-Dimethylnaphthalene  0,040 
Benzo[e]pyrene  0,840 Benz[a]anthracene  0,160 
Phenanthrene  0,270 1,6- Dimethylnaphthalene  0,020 
Benzo[a]pyrene  1,070 Chrysene  0,240 
Anthracene  0,060 1,7-Dimethylnaphthalene  0,010 
Perylene  0,380 Benzo[b]fluoranthene  0,100 
Acridine  0,010 Acenaphthylene  0,020 
Indeno[1,2,3-cd]pyrene  0,840 Benzo[k]fluoranthene  0,050 
Carbazole  0,060 2,3-Dimethylnaphthalenes  0,020 
2-Methylphenanthrene  0,020 Benzo[e]pyrene  0,180 
Benzo[ghi]perylene  0,730 Acenaphthene  0,060 
3-Methylphenanthrene  0,020 Benzo[a]pyrene  0,140 
Anthantrene  0,360 Fluorene  0,030 
2-Methylanthracene  0,010 Perylene  0,040 
Coronene  0,140 2-Methylfluorene  0,010 
Cyclopenta[def]phenanthrene  0,050 Indeno[1,2,3-cd]pyrene  0,040 
Dibenzo[a,e]pyrene  0,180 1-Methylfluorene  0,010 
1-Methylphenanthrene  0,010 Dibenz[a,h]anthracene  0,030 
Dibenzo[a,h]pyrene  0,040 Dibenzothiophene  0,010 
Fluoranthene  0,720 Benzo[ghi]perylene  0,100 

 Phenanthrene  0,340 
Anthantrene  0,020 
Anthracene  0,090 
Coronene  0,020 
Acridine  0,020 
Dibenzo[a,e]pyrene  0,010 
2-Methylphenanthrene  0,130 
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2-Ethylnaphtalene  0,070 
3-Methylphenanthrene  0,140 
3-Methylbiphenyl  0,010 
2- Methylanthracene  0,070 
Cyclopenta[def]phenanthrene  0,070 

 

Tabulka 6. Porovnání vlastností dehtové a petrochemické smoly se vápencem (podle [29]) 
Vlastnost Dehtová smola Petrochemická smola vápenec 
Bod tání /měknutí 116°C 121°C 825°C 
Destilační křivka 20,8% (w/w) do 500°C 24,6% (w/w) do 500°C Rozkládá se 
Hustota (relativní) 1,319 1,213 2,7 
Bod vzplanutí 238,5°C 209,5°C ND 
DMEL inhalační  700 ng/m³ (BaP) 700 ng/m³ (BaP) ND 
PEL  5 µg/m³ (BaP) 5 µg/m³ (BaP) ND 
PNEC sladkovodní 0,05µg/L 0,05µg/L ND 
PNEC pro půdu 0.047 mg/kg soil dw  0.047 mg/kg soil dw  ND 

ND… hodnota není definována 

 

Cena terče je v USA v obchodním domě Walmart 11 centů za terč, prodává se 

v balení po 90 kusech (9,9 USD za balení) – dostupné online: 

http://www.walmart.com/ip/White-Flyer-Biodegradable-Targets-Orange-90pk/16767630. 

Balení i s terčem je na obrázku 15. 

Síru jako pojivo (lepidlo) společnost Hornet Holešov netestovala, alternativa byla 

nalezena v rámci rešerše k této diplomové práci. Společnost Hornet Holešov bude 

seznámena s výsledky této diplomové práce. 

 

 

Obrázek 15. Balení biodegradabilních terčů s terčem. 
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Tabulka 7. Porovnání vlastností dehtové smoly se sírou (podle [29]) 
Vlastnost Dehtová smola síra 
Bod tání /měknutí 116°C 113°C 
Destilační křivka 20,8% (w/w) do 500°C 444,6°C b.v. 
Hustota (relativní) 1,319 2,07 
Bod vzplanutí 238,5°C 218°C 
DMEL inhalační  700 ng/m³ (BaP) ND 
PEL  5 µg/m³ (BaP) ND 
PNEC sladkovodní 0,05µg/L ND 
PNEC pro půdu 0.047 mg/kg soil dw  ND 
ND… hodnota není definována, látka je bezpečná 
b.v. … bod varu  

4.3 Parafin 

Parafin je bílá, v surovém stavu spíše nažloutlá až nahnědlá, amorfní směs vyšších 

nasycených alifatických uhlovodíků (alkanů). Je bez chuti a zápachu, ve vodě nerozpustný. 

Získává se destilací ropy. Parafin byl zaregistrován podle [3] pod několika názvy 

v závislosti na délce uhlovodíkového řetězce. Pro výrobu terčů připadají do úvahy frakce 

s bodem tání (měknutí) vyšším než 60°C, aby nedošlo k porušení tvaru terče během 

skladování či přepravy v letních měsících [33]. Vzhledem k nižší hustotě parafinů je třeba 

udělat terče objemnější (ovšem při zachování parametrů definovaných v pravidlech [24]). 

Je možné také použít směs parafinů s nižším a vyšším bodem měknutí, aby bylo lépe 

dosaženo lepícího efektu [33]. Přehled komerčně nabízených parafinů s vyšším bodem tání 

je v tabulce 8. 

Použití parafinů ve výrobě terčů s sebou přináší obtíže při odlévání do formy. 

Parafiny jsou na trhu dostupné buď jako amorfní pevné látky nebo ve formě mikrokrystalů 

či šupinek. Důležitým parametrem při výběru parafínu je hloubka penetrace. Parafín s 

vyšší hodnotou penetrace je víc pružný a snadněji se tvaruje např. při ručním modelování 

(vyřezávání).  Obecně platí, že parafíny s číslem nižším (méně než 20) jsou parafíny 

kvalitnější, takže čím je číslo nižší, tím je parafín tvrdší [30]. 
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Tabulka 8. Přehled vlastností jednotlivých typů parafinů podle [29] 

Název parafinu CAS číslo EINECS  Popis parafinu Bod tání 
(°C) 

Hustota 
(g/cm³)  

Bod 
varu 
(°C) 

Paraffin waxes and 
Hydrocarbon waxes 

8002-74-2 232-315-
6 

Obsahuje lineární 
nasycené uhlovodíky 
s C>20. 

43-68 0,79 – 
0,94 

341 – 
500 

Paraffin waxes and 
Hydrocarbon waxes, 
microcryst. 

63231-60-7 264-038-
1 

Obsahuje lineární i 
rozvětvené nasycené 
uhlovodíky s C>35. 

60-95 0,79 – 
0,94 

500 - 
665 

Paraffin waxes and 
Hydrocarbon waxes, 
microcryst., carbon-treated 

97862-94-7 308-145-
4 

Obsahuje lineární i 
rozvětvené nasycené 
uhlovodíky s C>25. 

60-95 0,79 – 
0,94 

350 - 
485 

Paraffin waxes 
(petroleum), hydrotreated 

64742-51-4 265-154-
5 

Obsahuje lineární 
hydrogenované 
nasycené uhlovodíky 
s  C20 až C50. 
 

55 0,79 – 
0,94 

350 - 
485 

 

Dalšími kritérii výběru vhodného typu parafinu jsou barva, odér (zápach) a stupeň 

hydrogenace. U barvy parafinu se obecně předpokládá, že čím je bělejší, tím je kvalitnější. 

S vzrůstající kvalitou parafinu mizí zápach parafinu. Hydrogenované parafiny mají nižší 

hloubku penetrace a jsou tedy kvalitnější a tvrdší [30]. 

Parafiny nejsou klasifikované jako nebezpečné, takže jejich výroba a použití se řídí 

pouze obecnými pravidly bezpečného použití. DNEL ani PNEC není tedy definován. 

Tato náhrada je společnosti Hornet Holešov známa, nicméně vzhledem k rozdílným 

fyzikálně-chemickým vlastnostem parafinů nelze použít stávající zařízení k otestování.  

4.4  Různé druhy pryskyřic 

Další možnou alternativou jsou terče vyrobené z různých druhů pryskyřic. Většina 

alternativ je patentována [33].  

4.4.1 Pryskyřice z tálového oleje  

Tálový olej (CAS 8002-26-4) se získává buď přímo ze dřeva borovice, nebo jako 

vedlejší produkt při výrobě buničiny ze dřeva v papírnách a jako takový se používá 
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k povrchové úpravě dřevěných podlah. Jedná se o směs kyselých pryskyřic, mastných 

kyselin a nezmýdelnitelných látek. Typické složení v hmotnostních procentech činí 49% 

pryskyřic, 32% mastných kyselin a 19% nezmýdelnitelných látek [37].  

Mastné kyseliny jsou monokarboxylové kyseliny s dlouhým uhlíkovým řetězcem. 

V tálovém oleji najdeme především C18 kyseliny – olejovou a linolénovou a C16 kyselinu 

palmitovou [37].  

Pryskyřičné kyseliny tvoří směs organických kyselin z oxidačních a 

polymerizačních reakcí terpénů, které můžeme najít v tvrdém i měkkém dřevě a 

jehličnanech. Hlavní pryskyřičná kyselina v tálovém oleji je kyselina abietová a její 

deriváty. Vzorec kyseliny abietové je na obrázku 16.  

 

Obrázek 16. Chemická struktura kyseliny abietové a steroidů [37] 

Nezmýdelnitelné látky v tálovém oleji tvoří neutrální látky, které nereagují 

s hydroxidem sodným, a tudíž nemohou tvořit soli. Mezi takové látky patří uhlovodíky, 

vyšší alkoholy a steroly (steroidy s hydroxy skupinou) – viz obrázek. V tálovém oleji je 

obsažen zejména ergosterol (R = CH(CH3)CH=CHCH(CH3)CH(CH3)2), který se používá 

na výrobu vitamínu D2 [37]. 

Destilací tálového oleje (TO) se oddělí kyselé pryskyřice, které se používají jako 

náhrada dehtové smoly ve výrobě asfaltových terčů.  Podle druhu destilačního řezu lze 

získat směs pryskyřic s bodem měknutí mezi 50 a 160°C. Optimální rozmezí bodu měknutí 

pro použití jako pojivo v asfaltových terčích je 93 – 115°C. Pryskyřici je též možné 

stabilizovat kyselinou fumarovou. Teplota rozkladu pryskyřice je zhruba 300°C [33].  

Výroba vlastního terče s náhradou je trochu odlišná od původního postupu 

s dehtovou smolou (bod 3.1). Nejprve je třeba pryskyřici rozpustit při teplotě 180°C. Do 

rozpuštěné pryskyřice se dávkuje za neustálého míchání práškový vápenec tak, aby hmota 
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byla neustále homogenní a nedocházelo k vytváření shluků vápence v pryskyřici. Teplota 

v míchací nádobě by neměla poklesnout pod 150°C. Po vytvoření směsi o předepsaném 

poměru se směs dávkuje do forem na karuselu [33]. Poté již následuje standardní 

procedura barvení terčů, chlazení a balení. 

Výhodou použití směsi pryskyřic s vápencem je, že úlomky terče po dopadu na zem 

omezují okyselování půdy v místě dopadu. Čím více je půda alkalická, tím méně se 

olověné střely použité při střelbě budou rozpouštět v půdě [33]. 

Poměr vápence a pryskyřice v terči je zhruba stejný jako poměr vápence a dehtové 

smoly, tedy 2:1 až 5:1 v závislosti na přesném typu pryskyřice. 

Například italská společnost Mattarelli vyrábí terče z pryskyřice [35] vyrobené 

z tálového oleje získaného ze dřeva borovice [33].  

 

Obrázek 17. Ekologické terče s pojivem z pryskyřic z tálového oleje v balení společnosti 
Mattarelli [35] 

4.4.2 Smola z tálového oleje 

Za určitých podmínek daných patentem [33] lze také použít jako pojivo smolu 

z tálového oleje (CAS 8016-81-7), což je zbytek z destilace tálového oleje. Lze tedy využít 

jako pojivo v terčích dvě frakce z destilace tálového oleje. Výrobní postup je stejný jako 

v 4.4.1. 

Z tabulky 9 je patrný zásadní rozdíl mezi oběma druhy smol. Smola z tálového 

oleje je mnohem těkavější a tedy bude zřejmě vykazovat stejné vady jako petrochemická 

smola (srv. bod 4.1.) 
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Tabulka 9. Porovnání vlastností dehtové smoly se smolou z tálového oleje (podle [29]) 
Vlastnost Dehtová smola Smola z TO 
Bod tání /měknutí 116°C 20,85°C 
Destilační křivka 20,8% (w/w) do 500°C 270°C rozklad 
Hustota (relativní) 1,319 1 
Bod vzplanutí 238,5°C 197°C 
DMEL inhalační  700 ng/m³ (BaP) 35,3 mg/m³ 
PEL  5 µg/m³ (BaP) ND 
PNEC sladkovodní 0,05µg/L ND 
PNEC pro půdu 0.047 mg/kg soil dw  ND 
ND… hodnota není definována, látka je bezpečná 

4.5 Lupek 

Speciální druhem náhrady dehtové smoly je lupek. Lupek je sedimentační hornina 

vzniklá usazením vrstev jílovce (vrstevnatý jílovec). K sedimentaci docházelo ve všech 

geologických dobách, důležité jsou v usazeninách uhlí (viz obrázek 18). Lupek obsahuje 

jílový minerál kaolinit. Využití kaolinu je na obrázku 20. 

 

Obrázek 18. Zkamenělina okounovité ryby nalezená v lupkových dolech u Nového Strašecí 

[42] 

 Pálené lupky jsou důležitou surovinou pro výrobu ohnivzdorných a žáruvzdorných 

předmětů (forem ve slévárnách), elektroporcelánu a sanitární keramiky [41]. Tepelná 

úprava lupku se provádí výpalem v rotační peci při teplotě cca 1350°C. Výpal v rotační 

peci má tu výhodu, že je proveden rovnoměrně v celém objemu násady lupku. Takto 

vypálený lupek se používá hlavně jako ostřidlo při výrobě keramiky. V České republice 

lupek těží a tepelně zpracovávají dvě společnosti – České lupkové závody a.s. v Novém 

Strašecí a PD Refractories CZ a.s. ve Velkých Opatovicích [44]. 
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Obrázek 19. Výrobci páleného lupku v ČR (© Google Inc.) 

Výroba terčů ale používá zcela odlišnou technologii. V podstatě se jedná o přípravu 

geopolymeru. Dvousložková směs jemně namletého vápence s páleným lupkem (poměr 

2:1) se smíchá s alkalickým roztokem, který slouží jako aktivátor. Postup nyní rozeberu. 

Prášek (směs vápence s lupkem) se dodává odběratelům ve vyztužených 

papírových pytlích o hmotnosti 20 – 50 kg (podle požadavku zákazníka), zatímco alkalická 

roztok se distribuuje v uzavíratelné PE nádobě s úzkým hrdlem [43]. 

 

 

Obrázek 20. Využití kaolinu v USA podle [47] 

Nejprve se smíchá pevná fáze s kapalnou složkou v hmotnostním poměru 5 : 4 a 

intenzivně se míchá až do vytvoření homogenní plastické kašovité hmoty (cca 10 min.). 
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Poté se k pojivu ještě přidá 10 hmotnostních dílů vápence namletého na velikost částic 

zhruba 50µm a malé množství vody pro dosažení požadované konsistence [43]. 

Při výrobě odlitků je vhodné použít vibrační zařízení pro odstranění velkých 

technologických vzduchových pórů, které zhoršují mechanické vlastnosti materiálu. Po 

uložení hmoty do forem je nutné zakrýt povrch speciální fólií, která nepropustí vlhkost, po 

dobu nejméně 24 hodin pro zamezení úniku záměsové vody, která je nezbytná pro 

dostatečné vytvrzení materiálu. Doba tuhnutí materiálu je silně závislá na teplotě okolí. 

Klesne-li teplota pod 10 °C dochází k výraznému prodloužení doby tuhnutí až na cca 3 

dny. V praxi se však používá teplota vyšší, aby bylo možné v reálném čase vyrobit 

požadované množství terčů [6]. 

Při odlévání do kovových forem je nutné použití separátoru. K tomuto účelu lze 

využít různé rostlinné, minerální nebo silikonové oleje. 

Materiál je po zatvrdnutí zcela ekologicky nezávadný a jeho použití nepodléhá 

žádným zvláštním hygienickým předpisům. Z hlediska bezpečnosti práce je nutné při práci 

používat respirátor pro filtraci prachových částic z tuhých fází, ochranné brýle a rukavice 

pro zamezení styku pokožky s kapalným aktivátorem (jedná se o žíravinu). Prázdné obaly 

od alkalického aktivátoru je třeba předat firmě určené k likvidaci obalů. Papírový obal od 

práškové složky je možné zneškodnit spálením (ve spalovně) nebo případně uložit na 

skládku [43]. Vlastnosti výrobku jsou shrnuty v tabulce. 

Tabulka 10. Technické vlastnosti výrobku s lupkem 

Vlastnost hodnota 

Objemová hmotnost 2210 kg/m³ 

Pevnost v tlaku po 28 dnech 45 - 50 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 10 - 13 MPa 

Počátek tuhnutí (25 °C)  160 min. 

Konec tuhnutí (25 °C)  230 min. 

 

Cena lupku za 50 kg balení je 484Kč vč. DPH [48]. 
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4.6  Náhrada jiným druhem výrobku 

V bodě 4 byla provedena analýza náhrady jedné složky výrobku s tím, že druhá 

složka a technologie výroby je zachována. Je ale také možné začít vyrábět zcela nový 

výrobek, který bude shodný tvarem a předepsanými parametry [24]. Pro výrobu takových 

náhrad je ale třeba výměna celé technologie včetně zásobníků, a tedy vysoká počáteční 

investice. Investici firma odhaduje na cca 15 – 20 milionů korun [6]. Tento odhad vychází 

z pořizovací ceny stávající technologie (cca 10 milionů Kč, zvýšený o inflaci, změnu kurzu 

koruny a náročnost instalace nové technologie). V současnosti se vyrábí asfaltové terče 

z terakoty (terra cotta, latinsky vypálená hlína). 

4.6.1 Terče z terakoty 

Terče z terakoty byly původní terče pro střílení místo živých holubů. Používaly se 

již v 19. století. Trpěly ale mnoha neduhy – například tehdejší střelivo častokrát 

nedokázalo po zásahu letící terč roztříštit [38]. 

V současnosti se dají koupit terakotové terče ručně dělané z Indie, kus za 1 USD 

(viz obrázek) [39] nebo z Číny [40]. 

Výroba terakotových terčů je diametrálně odlišná od výroby asfaltových terčů. 

Speciální hlína se vloží do formy, kde se ručně vytvaruje podle dané předlohy. Poté se 

vysuší a následuje ostré pálení v peci. Následuje dopálení a ruční glazurování. Poté se terč 

vyleští a dokončený výrobek se zabalí a odešle k zákazníkovi [40].  

Terakotové terče nejen kvůli ceně slouží spíš jako zajímavost, než aby byly reálně 

využívány na střelnicích.  

 

 

Obrázek. Ručně dělaný terakotový terč z Indie [39] 



Jana Mervartová: Náhrada nebezpečné látky ve výrobku 

2014 52 

4.7 Použití směsi hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody) a palmového 

vosku 

Italská společnost Eurotarget je největším výrobcem asfaltových terčů v EU. Ročně 

vyrobí přes 400 milionů terčů. Má dva výrobní závody – Italtrap nedaleko Perugie a 

Emiliana Piatteli v Reggiolo. Společnost v poslední době investovala do vývoje 

ekologických terčů. Zřejmě z důvodu kompatibility vyrábí terče ze směsi 

hydrogenuhličitanu sodného a palmového vosku, který slouží jako pojivo [52].  

Terče vyrobené z této směsi mají další výhodu – jsou jedlé a zvěř po náhodném 

požití nebude kontaminována nebezpečnými látkami. Ačkoliv zvěř za normálních 

okolností úlomky terčů nepozře, tyto terče mají díky palmovému vosku charakteristickou 

vůni a riziko konzumace zvěří je vyšší [53]. Vlastnosti jedlé sody a palmového vosku jsou 

v tabulce. Je zřejmé, že vlastnosti vápence a jedlé sody jsou podobné.  

Tabulka 11. Vlastnosti hydrogenuhličitanu sodného a palmového oleje (podle [29]) 

Vlastnost NaHCO3 Palmový olej 
Bod tání /měknutí 500°C 48°C 
Bod varu Rozklad 165°C ca 300°C 
Hustota (relativní) 2,23 0,945 
PNEC sladkovodní ND 0,1 mg/L 
ND… hodnota není definována, látka je bezpečná 

Cena NaHCO3 se pohybuje kolem 5 – 20 Kč za kilogram podle čistoty jedlé sody. 

Soda pro potravinářské účely je dražší, nicméně na výrobu terčů jistě bude postačovat 

průmyslová soda v ceně kolem 5 Kč za kilogram. Cena palmového oleje dlouhodobě klesá, 

v roce 2013 byla na úrovni 2400 MYR za tunu (což je zhruba 14,5 Kč/kg) [56]. Budeme-li 

vycházet z předpokladu, že poměr pojiva a sody je stejný či podobný jako u terčů 

z dehtové smoly, vychází cena surovin na výrobu jednoho terče zhruba na 1 Kč. Po 

připočtení nákladů na výrobu, energie, práce a marže, lze se dostat na cenu kolem 2,5 Kč 

bez DPH, což cenově vychází hůře než standardní terč, nicméně velkým marketingovým 

lákadlem je, že takový terč není nebezpečný pro životní prostředí. 

4.8 Nahrazení asfaltových terčů živými holuby 

Střelba na živé létající holuby byla rozšířena už od středověku (prakticky od 

vynálezu střelných zbraní). Vzhledem k tomu, že se v EU spotřebuje na výrobu 
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asfaltových terčů cca 6000 tun smoly, což odpovídá zhruba 140 tisícům terčů, je 

nemyslitelné, aby jen v EU bylo každoročně zastřeleno navíc 140 tisíc živých holubů, 

zajíců či kachen. Cena holuba je také mnohonásobně vyšší než cena asfaltového terče 

(zhruba 300 Kč za živého holuba); cena za živého zajíce či kachnu je ještě vyšší. 
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5. ZÁVĚR 

Identifikovala jsem jak náhrady dehtové smoly v asfaltových holubech, tak i 

alternativní možnosti výroby jiných výrobků, které splňují definici asfaltových terčů 

s ohledem na vlastnosti chemických látek. Vhodnost jednotlivých alternativ jsem shrnula 

do tabulky. 

Tabulka 12. Srovnání jednotlivých náhrad podle ceny a vhodnosti pro Hornet Holešov  

Alternativa Cena náhrady za jednotku Posouzení náhrady v HH 

Petrochemická smola Stejná Testována, nevhodná 

Síra 11c za terč (2,2 Kč) Netestováno, možné vlivy na ŽP 

Parafiny ca 1000 USD za tunu [46] netestováno, změna v technologii 

Tálový olej (TO) ca 100 USD za tunu [45] Netestováno, úprava technologie  

Smola z TO ca 85 USD /tuna [6] Netestováno, úprava technologie 

Lupek 50 kg bal. 484Kč vč. DPH Netestováno, jiná technologie 

Terakotový terč 1 USD za terč (20 Kč) [39] Nedostupnost suroviny, zdlouhavý 
postup výroby 

Směs palmového oleje 
a sody 

5 Kč za terč [6] Netestováno, jiné suroviny 

Živý holub >300 Kč za kus Nelze chovat holuby 

Asfaltový terč 1,6 Kč bez DPH za terč  

 

K výše uvedeným cenám je ještě nutné připočítat cenu za střelivo, která také není 

zanedbatelná. Cena jedné patrony se pohybuje okolo 5 Kč s DPH [51]. Každý výstřel tedy 

stojí střelce kolem sedmi Kč s DPH. Kvůli jedné ráně ale střelci na střelnici nechodí. 

Standardní kolo je 25 ran [6] a tedy 175 Kč, s tím, že sportovní střelci obvykle za den 

nastřílí 3 kola, takže průměrná denní útrata střelce na střelnici je kolem 525 Kč. Další 

náklady jsou na údržbu zbraně a taky poplatek za členství v klubu. 

Jak vyplývá z tabulky 12 a vůbec z celé kapitoly 4, nejjednodušší by bylo přejít na 

první náhradu, petrochemickou smolu, která je téměř totožná s dehtovou smolou, ale 

obsahuje o 88% méně benzo[a]pyrenu. Bohužel, fyzikální chování petrochemické smoly 

nedovoluje tuto možnou náhradu použít. 
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Co se týká ostatních náhrad, rovnou můžeme vyloučit živé holuby, nebo obecněji 

živá zvířata vůbec. Vždyť asfaltoví holubi byli vymyšleni právě proto, aby živá zvířata 

mohla být ušetřena.  

Dále je možné vyloučit terakotu a lupek. Obě náhrady jsou sice bezpečné jak pro 

člověka, tak i pro životní prostředí, nicméně výrobní proces nedovoluje vyrábět 

požadované množství výrobků v reálném čase a tedy by se stávajícími výrobními 

kapacitami bylo vyrobeno mnohem méně terčů a tím by došlo ke zvýšení ceny terčů.  

Zajímavě se jeví náhrada v podobě síry a derivátů tálového oleje. Síra je také 

podobná dehtové smole a navíc jsou terče se smolou již komerčně dostupné a za v podstatě 

stejnou cenu jako asfaltové terče. U terčů s pojivem z derivátů tálového oleje je situace 

podobná. Zatímco smola by se mým laickým pohledem dala v Hornet Holešov použít, 

tálový olej vzhledem k svým fyzikálním vlastnostem nikoliv. 

Terč ze směsi palmového oleje a jedlé sody je zajímavou alternativou vyráběnou 

italskou společností Eurotarget. Obě látky jsou volně dostupné na trhu v dostatečném 

množství a za dobrou cenu (viz kapitolu 4.7). Ekologičnost výrobku je další výhodou. 

Technologické vlastnosti náhrad by bylo třeba více a déle testovat v provozních 

podmínkách společnosti. 

V současné době panuje na trhu asfaltových terčů velká konkurence. Zavedení 

evropští a američtí výrobci terčů jsou konfrontováni s agresivním postupem asijských 

(převážně čínských) výrobců. Většina společností na obou březích Atlantiku již má nebo 

testuje náhrady, které jsou příznivější k životnímu prostředí (viz Tabulka 13). Některé typy 

eko-terčů jsou již v prodeji koncovým zákazníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Mervartová: Náhrada nebezpečné látky ve výrobku 

2014 56 

Tabulka 13. Přehled výrobců asfaltových terčů v Evropě a Americe 

Společnost Sídlo Terče s dehtovou smolou Náhrady 

Hornet Holešov Kostelec u Holešova ANO NE 

Brown field Hradec Králové ANO NE 

Mattarelli Bologna, Itálie ANO ANO (4.4.1) 

Eurotarget Itálie ANO ANO (4.7) 

Lawry  Caledonia, Kanada NE ANO (4.1) 

Green Clay1) Tallin, Estonsko NE ANO (?) 

White Flyer USA ANO ANO (4.2) 

CCI  Corby, Velká Británie ANO NE 

1) Společnost ukončila výrobu v roce 2013 
Údaj v závorce v posledním sloupci odkazuje na kapitolu věnovanou příslušné náhradě 
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