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Vážený pane poslanče,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši písemnou interpelaci ve věci „Otravy řeky Bečvy látkou 

kyanid", která mně byla zaslána dopisem předsedy Poslanecká sněmovny ze dne 24. listopadu 

2020 (č. j. PS2020/020277 a 020278). Pro kontext si dovoluji připomenout, že je to již Vaše 

druhá interpelace k tomuto tématu, když na Vaši první interpelaci jsem odpovídal dopisem ze 

dne 13. října 2020 (č. j. MZP/2020/110/4981).

Zatímco ve Vaší předchozí interpelaci jste se zajímal o obecné aspekty této havárie a dosavadní 
průběh vyšetřování, tentokrát mi pokládáte 3 otázky, které se všechny dotýkají spekulací, že při 

havárii byla zaznamenána rovněž přítomnost chlóru. Dovolím si odpovědět na všechny otázky 
najednou s odkazem na informace zveřejněné Českou inspekcí životního prostředí (dále jen 

„ČIŽP"), podle kterých nejenom pracovníci ČIŽP v toku nezaznamenali typický zápach chloru ani 

jiné chemické látky. Nezmínily se o tom ani zasahující subjekty, které byly na místě jako první 
a s nimiž ČIŽP komunikovala v prvních dnech zmáhání havárie, a to včetně rybářů. Ani 

v jednotlivých dokumentech vyhotovených nejen ČIŽP, ale i jinými subjekty (například HZS, 

vodoprávními úřady), které se podílely na zmáhání havárie a které má ČIŽP k dispozici, se žádná 

informace týkající se zápachu chlóru neobjevuje. Naopak jsou zde zaznamenány informace, že 

voda v toku byla bez zápachu, kontaminace senzoricky nepozorovatelná. Ani v protokolech o 

odběrech vzorků se nikde neobjevuje zmínka o tom, že by v odebraných vzorcích byl 
zaznamenán pachový vjem po chlóru. Nikdo ze zasahujících, vč. rybářů, nic takového ČIŽP 

nenahlásil. A to ani při opakovaných operativních jednáních, kterých se zástupci rybářů účastnili.

Toto prohlášení, včetně dalších komplexních informací, které ČIŽP prezentovala veřejnosti, 

najdete zde: http://www.cizp.ez/Prohlaseni-reditele-CIZP-ke-kauze-Becva-Nejcastejsi-otazky- 
a-odpovedi.html a soubor nejčastějších otázek a odpovědí vydalo také Ministerstvo životního 

prostředí: https://www.mzp.cz/cz/news_20201215_FAQ-Havarie_na_Becve

S pozdravem



vážený pan
Bc. František Elfmark, DiS
poslanec
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Na vědomí

Vážený pan
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecká sněmovny Parlamentu ČR 
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Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 134644992-257981-201230102055, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 30.12.2020
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