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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou výskytu pesticidů v objektech 

depozitářů. Z důvodu rozsáhlé oblasti ošetřovaných objektů je práce zaměřena pouze na 

problematiku ochrany dřeva. První dvě části práce jsou rešeršního charakteru se 

zaměřením na příčiny poškození dřeva a dále na charakterizaci vybraných chlorovaných 

pesticidů, které mohou negativně ovlivňovat prostředí a zdraví člověka, včetně přehledu 

legislativy České republiky, Evropské unie i mezinárodních dohod. Třetí část je zaměřena 

na výskyt chlorovaných pesticidů v různých zemích, kde byly sledovány. V experimentální 

části se zabývám analýzou prachu v objektech depozitářů Slezského zemského muzea 

v Opavě, s cílem poskytnout pohled na stav prostředí z hlediska možné kontaminace 

organochlorovanými pesticidy.  

Klíčová slova: muzeum, dřevo, chlorované pesticidy, kontaminace, prach 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the occurrence of pesticides in objects of depositories. Due to 

the large areas of treated objects work is focused only on the issue of the protection of 

wood. The first two chapters of the search focusing on the nature causes of wood damage 

and further characterization of selected chlorinated pesticides that may negatively affect 

the environment and human health, including an overview of the legislation of the Czech 

Republic, the European Union and international agreements. Third part is focused on the 

occurrence of chlorinated pesticides in various countries in which they were measured. In 

the experimental part I deal with analysis of dust in objects of depositories Silesian 

Museum in Opava, with the aim provide insights into the status of the environment in 

terms of possible chlorinated pesticides contamination. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ATSDR agentura pro sledování toxických látek a nemocí 

CLRTAP Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly 

ČR  Česká republika   

DDD  dichlordifenyldichloroethan 

DDE  dichlordifenyldichloroethen 

DDT  dichlordifenyltrichloroethan 

DOAS  diferenční optická absorpční spektroskopie 

EPA  Agentura pro ochranu životního prostředí    

FTIR  infračervená spektroskopie s využitím Fourierovy transformace 

GC/ECD plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu 

GC/MS plynová chromatografie s hmotnostní detekcí  

HBB  hexabrombifenyl  

HCB  hexachlorbenzen  

HCH  hexachlorcyklohexan  

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

IPPC  integrovaná prevence a omezování znečištění 

LD  smrtelná dávka   

LIFS  laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie 

LOD  mez detekce 

OCP  organochlorované pesticidy  

oktaBDE oktabromdifenyleter 

PCBs  polychlorované bifenyly  

PCP  pentachlorfenol  

PEL  přípustný expoziční limit 

pentaBDE pentabromdifenyleter 

PLE  tlaková extrakce rozpouštědlem 

POPs  perzistentní organické polutanty  

RT  retenční čas  

TDLAS absorpční spektroskopie s laditelným diodovým laserem 



 

 

α – HCH α – hexachlorcyklohexan 

β – HCH β – hexachlorcyklohexan  

γ – HCH γ – hexachlorcyklohexan  

δ – HCH δ – hexachlorcyklohexan 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce je věnována problematice možného výskytu pesticidů v objektech 

depozitářů Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se o depozitáře etnografické  

a historické podsbírky. Depozitář se nachází v bývalém františkánském klášteře.   

Po zrušení kláštera byl objekt využívaný jako vojenské skladiště. Poté byla budova 

přeměněna na nemocnici pod vedením Leopolda Heidricha. Po bitvě u Slavkova byl objekt 

částečně zničený a provoz nemocnice zkolaboval a následně po odchodu vojska byl 

obnoven provoz nemocnice. V současnosti patří objekt Slezskému zemskému muzeu.  

Problematika možné kontaminace v kulturních institucích, jako jsou muzea, 

knihovny a archivy, je obzvláště důležitá. Je zde nutné uvážit, že na jedné straně je 

nezbytné zajistit zdravé vnitřní prostředí pro pracovníky muzeí a návštěvníků, na druhé 

straně, musí být kulturní památky chráněny proti poškození.  

K ochraně historických sbírek byly v minulosti používány konzervační chemické 

látky, které se řadí mezi významné kontaminanty životního prostředí. Ke konzervaci 

exponátů docházelo již na konci 19. století. Ochrana artefaktů jen zřídka byla 

dokumentována, až v 70. letech 20. století se dokumentace o konzervování či restaurování 

stala zavedenou součástí památkové péče. Muzea proto v současné době bojují 

s problémem identifikace, eliminace a sanace pesticidů z artefaktů za účelem ochrany 

zdraví pracovníků muzeí, ale i široké veřejnosti. 

Vzhledem k širokému rozsahu problematiky možného výskytu pesticidů 

v prostředí, je diplomová práce zaměřena především na chlorované pesticidy v oblasti 

ochrany dřevěných materiálů.  

 

Cílem diplomové práce je: 

1. vytvoření přehledu příčin poškození dřeva, 

2. vytvoření přehledu organochlorovaných pesticidů používaných v minulosti ke 

konzervaci dřeva, 

3. provedení analýzy prachu v prostorech depozitářů Slezského zemského muzea 

v Opavě.  
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1 POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V PROSTORÁCH 

DEPOZITÁŘŮ 

Proč se používají pesticidy v muzejnictví? Je mnoho důvodů, proč tomu tak je. 

Dřevo patří k nejstarším materiálům, lidé ho používali na výrobu nástrojů, zbraní, stavbu 

obydlí apod. Dřevo se také používalo pro tvorbu uměleckých děl, ozdobných předmětů  

a staveb. Aby se tyto objekty zachovaly ve své původní kráse, je zapotřebí pochopit 

podstatu dřeva a věnovat péči jeho ochraně. Dřevo podléhá různým druhům degradace, 

které mohou vést až jeho úplnému zničení. Hlavní příčiny poškození lze klasifikovat jako 

fyzikální, atmosférické, chemické a biologické. Vzhledem k těmto příčinám je nutno dřevo 

chránit a prodloužit tak jeho životnost vhodným použitím, ochranou konzervačními 

látkami a pravidelnou údržbou. Přednost se dává preventivní ochraně dřeva před akutními 

zásahy, vynucenými nepříznivými okolnostmi. Pojem preventivní ochrana dřeva zahrnuje 

například specifické uložení sbírkových předmětů, šetrnou manipulaci a transport apod. 

(Ptáček, 2009). 

1.1 Fyzikální poškození 

Příčinami fyzikálního poškození dřeva jsou změny obsahu vlhkosti dřeva, vyvolané 

změnou vlhkosti prostředí a teploty. Dřevo za normálních podmínek vždy obsahuje určité 

množství vody, které závisí na teplotě a vlhkosti prostředí. Existují dva typy vlhkosti  

ve dřevě: vázaná a volná voda. Vázaná voda je voda, která je přítomna v buněčných 

stěnách a její maximální obsah ve dřevě je 30%. Změny obsahu vázané vody způsobují 

rozměrové a tvarové změny dřeva v důsledku k oddalování řetězců čí přibližování 

makromolekul celulózy při sorpci, resp. desorpci vody. Volná voda vyplňuje ve dřevě 

lumeny buněk a mezibuněčné prostory. Vyskytuje se ve dřevě tehdy, je-li současně 

uložena v buněčných stěnách voda vázaná. Na fyzikální a mechanické vlastnosti má 

podstatně menší význam než voda vázaná (Kutz, 2005).  

Je nutné si uvědomit, že při jakékoliv manipulaci s dřevěným objektem, by měly 

být zachovány stejné klimatické podmínky, v jakých se předmět do té doby nacházel.  

Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k vážnému poškození památkových objektů 

(Šimůnková, Kučerová, 2008). 
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1.2 Chemické poškození 

Mezi chemická poškození dřeva se řadí působení chemikálií a tepelná degradace 

(hoření). Při působení vodných roztoků kyselin a alkálií na dřevo dochází k hydrolýze,  

při níž klesá molární hmotnost polysacharidů, které se mění na nízkomolekulární 

monosacharidy. Silné roztoky kyselin mají tendenci degradovat dřevní celulózu  

a hemicelulózu. Při degradaci kyselinami, dřevěný materiál vypadá, jako by byl napaden 

houbami způsobujícími hnědou hnilobu. Silně alkalické roztoky mají tendenci odstraňovat 

dřevní hemicelulózu a lignin. Dřevěný materiál vystavený účinkům silných bází vypadá, 

jako by byl napaden houbami způsobujícími bílou hnilobu. Rychlost hydrolýzy je závislá  

na koncentraci a teplotě. Čím je vyšší koncentrace a teplota, tím je rychlost reakce vyšší. 

Působením chemikálií klesá pevnost v závislosti na druhu dřeva, typu a koncentraci látky, 

době a teplotě vystavení (Zabel, Morrel, 2000; Kutz, 2005). 

Při hoření se organické složky dřeva přeměňují na oxid uhličitý a vodu. První 

změny dřeva se týkají akumulace tepla – nad 100 °C probíhá dehydratace a při 130-150 °C 

začíná rozklad. Při 180-195 °C je rozklad intenzivní, uvolňují se při něm hořlavé plyny. 

Exotermní rozklad začíná při 270-280 °C a uvolněné teplo vyvolává hoření i bez vnějšího 

zdroje. Hemicelulóza je obecně nejvíce náchylná k poškození teplem. Hemicelulóza  

se začíná rozkládat mezi 220-325 °C, zatímco lignin je teplotně odolnější, rozkládá  

se při teplotách v rozmezí 250-500 °C. Celulóza se rozkládá mezi 325-375 °C. Poslední 

etapou hoření dřeva je tzv. žhavení, při kterém se zuhelnatělá vrstva, která je bohatá  

na uhlík, oxiduje na oxid uhelnatý a nehořlavý oxid uhličitý. Teplotu vzplanutí ovlivňuje 

mnoho faktorů, jako např. vlhkost dřeva (vyšší vlhkost zvyšuje odolnost k zapálení), 

poměr povrchu dřeva k jeho objemu (s rostoucím poměrem teplota klesá, dřevo je lépe 

zápalné), kvalita povrchu (hladší povrch teplotu zvyšuje, dřevo je hůře zápalné), hustota 

dřeva (s hustotou teplota roste), chemické složení (při vyšším obsahu hemicelulóz je dřevo 

hořlavější) (Kutz, 2005; Tranvan et al., 2014). 

1.3 Poškození vlivem povětrnosti 

Hlavní faktory vyvolávající změny na povrchu dřeva jsou: sluneční záření, vzdušný 

kyslík, vlhkost, mráz, vítr, zvýšená teplota, znečištění ovzduší. Uvedené vlivy mohou 



Bc. Petra Kučerová: Výskyt pesticidů ve vnitřním prostředí 

2015   4 

 

vyvolávat degradaci dřeva během jeho déletrvající expozice v exteriéru (Šimůnková, 

Kučerová, 2008). 

1.4 Biologické poškození 

Biologické poškození dřeva způsobují škůdci, kteří za určitých podmínek parazitují 

na dřevě. Jedná se především o bakterie, plísně, houby a hmyz. Odolnost různých druhů 

dřeva k napadení je odlišná, avšak imunita neexistuje. Rozdíly mezi dřevinami jsou 

způsobeny hlavně různým obsahem nízkomolekulárních toxických látek. Vyšší obsah 

těchto látek v jádře vede k vyšší rezistenci jádrového dřeva proti napadení v porovnání 

s bělovým dřevem (Hunt et al., 2012).  

1.4.1 Bakterie 

Bakterie si velmi málo konkurují s houbami napadajícími dřevo. Avšak v případě 

příznivých podmínek, mohou bakterie taktéž představovat významnou formu rozpadu 

dřeva. Bakterie stejně jako dřevokazné houby, degradují syntetické polymery (Schirp et al., 

2008). 

Bakterie mají relativně malý vliv na poškození dřeva ve srovnání s houbami  

a hmyzem. Napadají hemicelulózy a celulózu, lignin je proti poškození odolný. Jejich 

působením roste prostupnost dřeva, klesá pevnost, dochází ke změnám zbarvení, měknutí 

povrchu a vzniku trhlin (Šimůnková, Kučerová, 2008). 

1.4.2 Houby 

Houby jsou vedle hmyzu nejvýznamnějším a nejnebezpečnějším organismem 

napadajícím dřevo. Houby vyvolávají rozklad označovaný jako hniloba nebo tlení či 

vytvářejí na povrchu dřeva plísňové porosty. Pro jejich existenci je nejdůležitější vlhkost 

dřeva a to v rozmezí 30-70 % a teplota v rozmezí 20-30 %. Při obsahu vlhkosti nižší než 

20 % není dřevo napadáno, avšak některé druhy hub neodumírají, mají schopnost setrvat 

v klidovém stavu dlouhou dobu a za vhodných podmínek opět ožít. K růstu hub je 

potřebný i kyslík, která je nutný k vývoji, čerpají energii z dýchacího procesu. K rozkladu 
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dřeva dochází různě podle toho, je-li způsobován houbami celulózovorními nebo 

lignivorními (Baier, Týn, 2004; Ptáček, 2009; Hunt et al., 2012). 

Celulózovorní houby rozkládají jen celulózní složky dřeva a způsobují destrukční 

rozklad dřeva, nazývaný červená nebo hnědá hniloba. Nejdůležitějšími zástupci těchto hub 

jsou (Baier, Týn, 2004; Ptáček, 2009; Lokaj et al., 2010): 

 dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) - nenáročná a nejnebezpečnější 

dřevokazná houba, nejvhodnější životní podmínky pro ni jsou teplota do 30°C, 

vlhkost kolem 20% a minimální cirkulace vzduchu. Projevem nákazy dřeva touto 

houbou jsou bílé až šedobílé povlaky, případně až červenohnědé plodnice o 

průměru 30 cm s bílým okrajem (viz Obrázek 1). Roste ve sklepích, pod podlahou 

či na krovech. Způsobuje hnilobu a tmavnoucí dřevo, které se rozpadá na části až 

na prach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 koniofora sklepní (Coniophora puteana) - této houbě se daří ve vlhkém prostředí, 

ideálně kolem 40%, nevadí jí však teplota až do 35°C. Dřevo, které napadne, je 

mokré, žlutohnědé a později tmavohnědé (viz Obrázek 2). Způsobuje hnilobu  

a rozpad dřeva na kousky, nakonec na prach. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - dřevomorka domácí (Ptáček, 2009) 

Obrázek 2 - koniofora sklepní 

(Ptáček, 2009) 
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Lignivorní houby, které vyvolávají bílou hnilobu, využívají všechny složky dřeva, 

tedy nejen celulózu, ale i lignin. Z lignivorních hub jsou nejznámější (Baier, Týn, 2004; 

Ptáček, 2009; Lokaj et al., 2010): 

 outkovka pestrá (Trametes versicolor) – napadá především dřevo ve špatně 

větraných prostorách a dostatečně vlhké dřevo (40-50 %). Houba působí intenzivní 

bílou vláknitou hnilobu (Obrázek 3). Dokáže přežít i delší období sucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pevník chlupatý (Stereum hirsutum) – je-li dřevo dostatečně vlhké, dokáže houba 

růst i při teplotách těsně nad bodem mrazu. Optimální teplota pro růst je 25 °C, 

avšak dokáže růst i při 35 °C a vydrží i v prostředí s nedostatkem kyslíku. Zpočátku 

má dřevo žlutě bílé proužky, které se stanou světlejšími, a na řezu vidíme, jak jsou 

odděleny hnědými proužky (viz Obrázek 4). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Obrázek 3 - outkovka pestrá (Ptáček, 2009) 

Obrázek 4 - pevník chlupatý (www.botany.cz) 
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1.4.3 Plísně 

Plísně nesnižují mechanické vlastnosti, rostou pouze na povrchu materiálů. 

Optimální podmínky pro jejich rozvoj jsou při teplotě 27-37 °C a vysoké relativní vlhkosti 

vzduchu 85-99 %. Výskyt plísní může být také vstupní branou pro rozvoj dřevokazných 

hub. Na dřevě se vyskytují nejčastěji druhy Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, 

Trichoderma atd. Plísně vytváří různobarevné povrchové porosty (Ptáček, 2009): 

 bílé – Aspergillus niger (bílé později černé mycelium) 

 žluto-zelené – Aspergillus amstelodami 

 zelené - Trichodrema viride 

 modro-zelené s bílým okrajem – Penicillium cyclopium 

 hnědé – Alternaria alternata 

1.4.4 Hmyz 

Dřevokazný hmyz napadá částečně opracované dřevo, stavební konstrukce, krovy, 

podlahy, nábytek a jiné dřevěné předměty. Podmínky pro existenci a vývoj dřevokazného 

hmyzu jsou podobné jako pro houby – teplota, vlhkost, kyslík. Obecně je pro hmyz vhodná 

vyšší teplota a nižší vlhkost než pro houby. Dřevokazný hmyz poškozuje dřevo tím, že se 

živí dřevní hmotou – ve dřevě vytváří chodbičky různé velikosti a tvaru. Pevnost dřeva při 

neměnném objemu významně klesá.  Dřevokazný hmyz se dělí na dvě skupiny. První 

skupina představuje hmyz napadající čerstvé dřevo. Druhá skupina zahrnuje hmyz 

napadající dřevo zpracované (Baier, Týn, 2004; Shupe, 2008; Ptáček, 2009). 

Mezi nejčastěji se vyskytující dřevokazný hmyz se řadí především tyto: 

 červotoč umrlčí (Anobium pertinax) - dosahuje délky 4-5 mm. Je celý černohnědý, 

jen na štítu obou zadních rohů má zlatožluté skvrnky (viz Obrázek 5). Pro svůj 

vývoj potřebuje vyšší vlhkost dřeva (min. 18-19 %) (www.ochranadreva-brutus.cz).  
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 tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) - patří k největším škůdcům dřeva, dosahuje 

délky 10-20 mm, je hnědý se dvěma nezřetelnými příčnými pruhy ve středu krovek 

(viz Obrázek 6). Dobře snáší výkyvy teplot a dává přednost dřevu s obsahem 

vlhkosti do 20 %. Dřevo napadené tesaříkem je při promočení snáze napadáno 

houbami. Tesařík napadá dřevo jehličnatých stromů. Samička klade 80 - 200 

vajíček do spár. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod povrchem, následně se 

zavrtávají hlouběji, napadené dřevo se nakonec rozpadá až na drť (Zahradník, 

2001; Peschel et al., 2002). 

 

 

  

  

 

 

 dřevokaz čárkovaný (Trypodendron lineatum) – je dlouhý 3-4 mm, hlava a štít jsou 

hnědožluté až červené, krovky jsou bledě žluté, s postranním tmavým podélným 

okrajem (viz Obrázek 7). Do skladů dřeva se dřevokaz dostává ve stadiu larvy nebo 

přezimujících brouků. Samička vrtá mateční chodbu kolmo k ose kmene až do 

hloubky 5 cm, chodby larev pak jsou kolmo k mateční chodbě (Baier, Týn, 2004). 

 

 

 

 

Obrázek 5 - červotoč umrličí 

(www.ochranadreva-brutus.cz) 

Obrázek 6 - tesařík krovový 

(www.ochranadreva-brutus.cz) 
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1.5 Prostředky na ochranu dřeva 

Ať už při konzervování či restaurování dřevěných předmětů se používají roztoky 

konzervačních činidel ve vodě nebo v organických rozpouštědlech. Cílem je co nejhlubší 

proniknutí konzervačních činidel do struktury dřevní hmoty (Nikitin, Meľnikova, 2003).   

V historii se ke konzervaci dřeva používal vosk či různé druhy pryskyřic. 

Z nejstarších způsobů konzervace dřeva se řadí napouštění dřeva roztoky arsenitých, 

arseničných a rtuťnatých solí, dále roztoky vody a formaldehydu. V 70. letech minulého 

století se objevily insekticidy i fungicidy na bázi chlorovaných uhlovodíků (DDT) a hlavně 

chlorovaných fenolů (pentachlorfenol). Těmto a dalším látkám je věnována následující 

kapitola (Šefců et al., 2000; Šimčík, 2005). 

1.5.1 Fungicidy 

Prostředky proti houbám (fungicidy) jsou látky, které zastavují životní aktivitu hub 

či mají negativní vliv na jejich enzymatickou činnost. V minulosti se pro ochranu dřeva 

proti biologickému napadení používaly dehtové oleje, hašené vápno či dobytčí krev. 

V současné době je zakázáno používání prostředků na bázi pentachlorfenolu a fungicidů na 

bázi organocíničitých sloučenin. Z množství anorganických solí se pro ochranu dřeva stále 

používají borité soli, směsi měďnatých solí a chromanů (jen pro průmyslovou impregnaci). 

Borité soli mají vysokou účinnost proti dřevokazným houbám a dostatečnou i proti 

dřevokaznému hmyzu. Dalšími výhodami jsou přijatelná toxicita pro vyšší živočichy, 

dobrý průnik do dřeva a snížená hořlavost dřeva. Na druhou stranu nevýhodami boritých 

solí jsou vyluhovatelnost z chráněného dřeva a úzké spektrum účinnosti (nejsou účinné 

Obrázek 7 - dřevokaz čárkovaný 

(www.ochranadreva-brutus.cz) 
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proti plísním a dřevozbarvujícím houbám) (Unger et al., 2001; Šimůnková, Kučerová, 

2008). 

Organických sloučenin využitelných jako fungicidy na ochranu dřeva je již velké 

množství, z něhož se používají následující: komplexní sloučeniny mědi, kvartérní amonné 

sloučeniny, thiazoly, triazoly a karbamáty (Unger et al., 2001; Šimůnková, Kučerová, 

2008).  

1.5.2 Insekticidy 

Prostředky proti hmyzu (insekticidy) využitelné v ochraně dřeva se obvykle dělí  

na preventivní a likvidační (sanační). Preventivní insekticidy chrání zdravé dřevo  

před napadením, likvidační insekticidy hubí larvy hmyzu ve dřevě. Podle chemického 

složení patří mezi insekticidy např.: chlorované sloučeniny, organofosfáty, karbamáty, 

syntetické pyrethroidy. Mezi chlorované insekticidy patří např.: lindan, DDT, endosulfan, 

avšak pro jejich vysokou toxicitu se již nepoužívají (Šimůnková, Kučerová, 2008). 

Z anorganických solí, které se používají na ochranu dřeva, je třeba zmínit borité 

soli (jsou vhodné především pro preventivní ochranu). Organických sloučenin 

využitelných jako insekticidy je velké množství, pro ochranu dřeva jsou preferovány 

syntetické pyrethroidy a hormony. Syntetické pyrethroidy jsou kontaktní a nervové 

insekticidy používané jak pro preventivní, tak i sanační ochranu. Mezi syntetické 

pyrethroidy se řadí permenthrin, cypermethrin, deltamethrin, cyfluthrin. Výhodami 

pyrethroidů jsou široké spektrum účinnosti proti hmyzu, malá toxicita pro teplokrevné 

živočichy a značná expoziční stabilita. Obecně platí, že se ochrana pyrethroidy musí 

pravidelně obnovovat v 5 – 10 letých intervalech. Zvláštní skupinu tvoří hormonální 

insekticidy ovlivňující vývoj, rozmnožování, růst a chování hmyzu. Mezi hormonální 

insekticidy patří: flufenoxuron, fenoxycarb (Šimůnková, Kučerová, 2008). 

O toxicitě ochranných látek pro teplokrevné organismy podávají informace hodnoty 

akutní orální toxicity, stanovené na krysách (LD50). Jedná se o množství toxické látky v mg 

na kg tělesné hmotnosti, které usmrtí polovinu testovaných zvířat. Některé hodnoty  LD50 

jsou uvedeny v tabulce (viz  
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Tabulka 1). Čím je tato hodnota nižší, tím je látka nebezpečnější. Chemické látky se 

řadí do 6 skupin podle hodnot LD50 (mg.kg
-1

) (Kerney, 2001; Šimůnková, Kučerová, 

2008): 

 1 a méně – extrémně toxické 

 1 až 50 – vysoce toxické 

 50 až 500 – středně toxické 

 500 až 5000 – nepatrně toxické 

 5000 až 15000 – prakticky netoxické 

 více než 15000 – relativně neškodné 

 

Tabulka 1 - Toxikologické hodnoty některých biocidů (Šimůnková, Kučerová, 2008) 

Látka LD50 (mg.kg
-1

) 

DDT 150 

Endosulfan 100 

Pentachlorfenol 125 

Deltamethrin 80 

Cyfluthrin 900 

Pemethrin 1300 

Cypermethrin 2500 

Propiconazol 1520 

Tebuconazol 4000 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PESTICIDŮ - 

CHLOROVANÝCH PESTICIDŮ 

Muzejní památky mohou být ohroženy znečišťujícími látkami jak z venkovního 

ovzduší, tak i ze zdrojů v rámci muzeí, jako jsou výpary z konzervačních látek  

či z čisticích prostředků (viz Obrázek 8). Ve většině případů, znečišťující látky generované 

uvnitř muzejních prostor představují vyšší riziko pro sbírky, než znečišťující látky 

z venkovního ovzduší. Obvykle je to proto, že muzejní sbírky jsou neustále v kontaktu 

s těmito znečišťujícími látkami (Grzywacz, 2006).  

 

Organochlorované pesticidy (dále jen OCP) jsou velmi početnou skupinou látek 

používaných v boji proti plevelům (herbicidy), houbám (fungicidy) a hmyzu (insekticidy). 

Pesticidy, jako jsou například DDT, pentachlorfenol (PCP) a gama-hexachlorcyklohexan 

(lindan) byly jedny z nejdůležitějších konzervačních přísad na ochranu dřeva. Byly 

Obrázek 8 - Vnitřní a vnější zdroje emisí v muzejnictví (Schieweck et al., 2005) 
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používány několik desítek let, do doby, než byly vydány předpisy k omezení používání 

těchto látek (DDT – 1972, PCP – 1989). Stockholmská úmluva o perzistentních 

organických polutantech zakázala tyto látky dále vyrábět a používat. I přes regulační 

opatření, DDT a jeho degradační produkty DDD a DDE, lindan a PCP mohou být ještě 

detekovány všude v životním prostředí v důsledku jejich nadměrného používání, jejich 

vytrvalosti a jejich bioakumulačního potenciálu. Byly například zjištěny v regionech, kde 

nikdy nebyly používány, např. v polárních oblastech (Corsolini et al., 2002; Abb et al., 

2010).  

2.1 DDT 

Dichlordifenyltrichlorethan, resp. p,p´-DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) 

ethan) je bílá krystalická látka bez chuti a bez zápachu. Je velmi málo rozpustný ve vodě, 

avšak snadno se rozpouští v rozpouštědlech jako je benzen a chloroform. Molekula DDT je 

znázorněna níže (viz Obrázek 9) (ATSDR, 2002). 

 

 

 

 

 

 

DDT byl poprvé syntetizován v roce 1874, ale jeho insekticidní vlastnosti byly 

objeveny až v roce 1939, průmyslová výroba ve velkém měřítku byla zahájena v roce 

1943. Nízká cena DDT přispěla k jeho použití po celém světě. Na bojištích 2. světové 

války používaly armády USA a Velké Británie DDT jako vysoce účinný insekticid proti 

vši šatní a komárům a tím zabránily vzniku epidemií nemocí, jejichž zárodky jsou těmito 

druhy hmyzu přenášeny. Během 70. let docházelo ve vyspělých zemích k zákazu používání 

DDT k ochraně rostlin a zemědělských produktů. I přes tento zákaz byl však DDT 

v omezené míře používán ve vybraných prostředcích. K významnému poklesu přítomnosti 

DDT v životním prostředí však bezprostředně po zákazu nedošlo z důvodu perzistence této 

látky, nelegálnímu využití zbylých zásob, existenci starých zátěží a také dovozu některých 

krmiv z rozvojových zemí, v nichž bylo používání DDT stále povoleno (ATSDR, 2002).  

Obrázek 9 - Molekula DDT (www.irz.cz) 



Bc. Petra Kučerová: Výskyt pesticidů ve vnitřním prostředí 

2015   14 

 

Nebezpečné jsou i jeho metabolity, tzv. rodina DDT, mezi které patří zejména pp´-

dichlordifenyldichlorothen (pp´-DDE), dichlordifenyltrichlorethan (pp´-DDT) a pp´-

dichlordifenyldichloroethan (pp´-DDD). Strukturní vzorce jsou znázorněny níže (viz 

Obrázek 10). Stejně jako všechny ostatní POPs má DDT a jeho metabolity dlouhé poločasy 

rozpadu. Zůstávají dlouho v životním prostředí a pronikají tak do potravních řetězců  

a hromadí se v živých organismech. V ovzduší se však díky své velmi nízké těkavosti 

vyskytuje především adsorbovaný na prachových či aerosolových částicích (viz Obrázek 

11). DDT a jeho metabolity se můžou odpařit z vodního sloupce, poté se dostat  

do atmosférického vzduchu a opět klesat do okolního povodí s deštěm a sněhem. Takhle se 

může dostat i do vzdálenosti více než 6500 km
2
 od původního zdroje (Binelli et al., 2008a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDT je pro člověka toxické až při vyšších dávkách (0,6 g/kg), ale pro některé vodní 

organismy je akutně toxické (hlavně metabolity DDT). Působí na reprodukční a vývojovou 

soustavu. DDT je mutagen a je zařazen mezi podezřelé karcinogeny. Do těla se může 

dostat konzumací ryb nikoliv však koupáním, protože DDT se kůží vstřebává velmi špatně. 

V mnoha oblastech, kde byla zjištěna vyšší koncentrace DDT a jiných perzistentních 

polutantů, byl zakázán lov a konzumace některých ryb např. v Itálii placky skvrnité (Alosa 

Obrázek 10 - Strukturní vzorce zleva pp´-DDT, pp´-DDD, pp´-DDE (Repeš, 2014) 

Obrázek 11 - DDT  krystaly na povrchu dřeva (Wörle et al., 2012) 
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fallax lacustris), síha (Coregonus sp.), perlína ostrobřichého (Scardinius 

erythrophthalmus) a oukleje obecné (Alburnus alburnus alborella). Naproti tomu  

ve Švýcarsku pouze perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus) a sivena 

alpského (Salvelinus alpinus), protože jsou tam povoleny vyšší limity koncentrace POPs 

(Binelli et al., 2004). 

Jedná se pravděpodobně o karcinogenní a teratogenní látku. Karcinogenita byla 

prokázána zatím jen u metabolitu p,p´-DDT. DDT poškozuje centrální a periferní nervovou 

soustavu a endokrinní systém. DDT a p,p´-DDE, p,p´-DDT také poškozuje reprodukční 

systém vodních organismů a člověka. Například u dravých ptáků může ovlivňovat tloušťku 

vaječné skořápky. Snížení schopnosti rozmnožování bylo zjištěno i u větších živočichů 

jako jsou tuleni a velryby (Binelli et al., 2008a; 2008b). 

2.1.1 Platná legislativa 

Podkapitola se věnuje platné legislativě týkající se DDT. Je zde popsána platná 

legislativa ČR včetně přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší, jimž mohou 

být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době a dále jsou zde popsány 

mezinárodní dokumenty.  

Dle Nařízení vlády ze dne 20. prosince 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů je dán přípustný expoziční limit PEL pro zaměstnance: 1 mg.m
-3

. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech: příloha č. 1: Emisní standardy 

ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: 
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příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob 

jeho používání. 

Nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského 

registru vypouštění a přenosů znečišťujících látek“. 

Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech ze dne 22. května 2001 zavazuje smluvní strany k odstranění výroby a použití 

nebo k omezenému užívání vybraných látek definovaných Úmluvou. Mezi první 

dvanáctkou nejnebezpečnějších POPs pokrytých Stockholmskou úmluvou bylo osm látek 

používaných jako pesticidy, dvě průmyslové sloučeniny a polychlorované dibenzodioxiny  

a dibenzofurany, vznikající mimovolně v chemické výrobě a při spalování chlorovaných 

látek. Pesticidy a průmyslové látky tato úmluva zakázala dále vyrábět a používat a zdroje 

úniků polychlorovaných dioxinů a furanů, polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu 

navrhuje eliminovat. Mezi pesticidy, které Úmluva zakázala anebo omezila jejich použití, 

jsou: aldrin, DDT (dichlordifenyltrichlorethan), dieldrin, endrin, hexachlorbenzen (HCB), 

heptachlor, chlordan, mirex a toxafen. V roce 2009 přibylo na černý seznam Stockholmské 

úmluvy dalších devět látek: hexabrombifenyl (HBB), penta- a oktabromdifenyleter 

(pentaBDE, oktaBDE), pentachlorbenzen, lindan, α- a β-hexachlorcyklohexan, chlordekon 

a perfluoroktansulfonan. V roce 2011 doplnil seznam endosulfan. V České republice 

vstoupila v platnost dne 17. května 2004 (Petrlík, 2008; www.mzp.cz). 

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly. Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států byla 

sjednána v roce 1979 a patří k významným nástrojům prevence přenosu znečišťování 

ovzduší na velké vzdálenosti. Úmluva má rámcový charakter, smluvní omezování 

znečišťování ovzduší je realizováno prostřednictvím protokolů, které jsou k úmluvě 

postupně přijímány. Dosud bylo přijato 8 protokolů. Česká republika je smluvní stranou 

všech osmi protokolů k úmluvě. Současná strategie vývoje CLRTAP se zaměřuje zejména 

na rozšíření ratifikací a přípravu revizí posledních třech protokolů, tj. Protokolu o těžkých 

kovech, Protokolu o persistentních organických polutantech a Göteborského Protokolu. 

Zatím byly k Úmluvě sjednány tyto protokoly: Protokol o dlouhodobém financování 

Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Protokol o snížení emisí síry přecházející 

http://www.mzp.cz/


Bc. Petra Kučerová: Výskyt pesticidů ve vnitřním prostředí 

2015   17 

 

hranice států nejméně o 30 %. Protokol o snižování emisí těkavých organických látek. 

Protokol o dalším snížení emisí síry (tzv. 2. protokol o síře). Protokol o těžkých kovech. 

Protokol o persistentních organických polutantech. Protokol k omezení acidifikace, 

eutrofizace a tvorby přízemního ozonu. Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo 

jejich toků přes hranice států (www.mzp.cz).  

Protokol o persistentních organických polutantech - se zaměřuje na 16 látek, které 

byly vyčleněny podle smluvených rizikových kritérií. Tyto látky zahrnují 11 pesticidů, 2 

průmyslové chemikálie a 3 znečišťující látky. Konečným cílem je eliminovat jakékoli 

emise, vypouštění a ztráty POPs. Protokol zakazuje výrobu některých z nich přímo,  

u jiných stanovuje lhůtu na jejich eliminaci a například u DDT, HCH a PCBs přísně 

omezuje jejich výrobu (www.mzp.cz).  

2.1.2 Metody stanovení 

ISO 10382:2002 Soil quality – Determination of organochloride pesticides and 

polychlorinated biphenyls – Gas chromatographic method with elektron capture detection 

Metoda popisuje kvantitativní stanovení sedmi polychlorovaných bifenylů  

a sedmnácti organochlorovaných pesticidů v půdách. Je použitelná pro všechny typy půd. 

Vzorek je extrahován směsí aceton/petrolether, extrakt je přečištěn sloupcovou 

chromatografií (Al2O3) a stanoven metodou GC – ECD nebo GC – MS. V případě použití 

ECD je vhodné použít jinou GC (dvourozměrnou) metodu pro konfirmaci (Raclavská et 

al., 2008).  

2.2 Pentachlorfenol 

Za normálních podmínek je pentachlorfenol (dále jen PCP) šedá krystalická látka, 

která při pokojové teplotě nezapáchá, ovšem při zahřátí je charakteristický svým 

intenzivním specifickým zápachem. Struktura PCP je znázorněna níže (viz Obrázek 12). 

PCP je rozpustný v organických rozpouštědlech, tucích a olejích (ATSDR, 2001).  

http://www.mzp.cz/
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PCP byl kdysi jedním z nejpoužívanějších biocidů v USA. Od roku 1984, byl 

nákup a používání PCP omezeno. Před tímto omezením, byl PCP používán jako 

desinfekční prostředek na ochranu dřeva. PCP se uvolňuje do ovzduší odpařováním 

z ošetřených dřevěných povrchů, při nakládání s odpady či z továren. Do povrchové vody 

vstupuje z továren obrábějící dřevo a ze skládek nebezpečných odpadů. Přestože PCP 

vykazuje určitou schopnost bioakumulace, nebyly prokázány žádné jeho významné 

škodlivé dopady či šíření potravními řetězci. Jeho toxické účinky zahrnují velké množství 

projevů jako podráždění pokožky, poškození jater a ledvin, poškození dýchacích cest, 

pocení, bolest hlavy, bolest břicha (ATSDR, 2001). 

2.2.1 Platná legislativa 

Podkapitola se věnuje platné legislativě týkající se PCP. Je zde popsána platná 

legislativa ČR včetně přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší, jimž mohou 

být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době a dále jsou zde popsány 

mezinárodní dokumenty. 

Dle Nařízení vlády ze dne 20. prosince 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů je dán přípustný expoziční limit PEL pro zaměstnance: 0,5 mg.m
-3

. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): 

příloha č. 1: Zvlášť nebezpečné látky. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

Obrázek 12 - Struktura 

pentachlorfenolu 

(www.irz.cz) 
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klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: 

příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob 

jeho používání.  

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických 

látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo 

jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno: příloha č. 2: ČÁST I – 

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání 

je omezeno. Dodatek k příloze č. 2: ČÁST II – Seznam skupin nebezpečných látek  

a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 

Rozhodnutí o EPER: „Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvoření Evropského 

registru emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované 

prevenci a omezování znečištění (IPPC)“. 

Nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského 

registru vypouštění a přenosů znečišťujících látek“. 

Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech, více viz kapitola 2.1.1.  

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly, více viz kapitola 2.1.1. 

2.2.2 Metody stanovení 

Obecný princip stanovení PCP v půdách spočívá v extrakci PCP rozpouštědlem 

nebo směsí rozpouštědel, jeho případné derivatizací a následné analýze extraktu metodou 

plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC – ECD) nebo  

s hmotnostním detektorem (GC – MS) nebo kapalinovou vysoce účinnou chromatografií  

s hmotnostní detekcí (HPLC – MS) (Raclavská et al., 2008).  

ISO 14154:2005 Soil quality – Determination of some selected chlorophenols. Gas 

– chromatographic method with electron – capture detection: ISO 14154:2005 popisuje 

stanovení 15 chlorovaných fenolů, mezi nimi také PCP metodou plynové chromatografie  
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v půdních vzorcích. Metoda je použitelná i pro jiné pevné vzorky, např. sedimenty a pevné 

odpady. Metoda popisuje acidickobazickou extrakci vzorku kapalinou, která je 

následována derivatizací fenolů acetylací, a dále extrakcí derivátů fenolů rozpouštědlem. 

Kvantitativní stanovení je provedeno metodou plynové chromatografie s detektorem 

elektronového záchytu. Metoda je použitelná pro chlorfenoly od nejnižší koncentrace 0,01 

mg.kg
-1

 do 0,05 mg.kg
-1

 podle citlivosti sledovaných látek a množství použitého vzorku 

(Raclavská et al., 2008).  

2.3 Lindan 

Hexachlorcyklohexan byl vyráběn pro své insekticidní účinky a používán  

v zemědělství jako prostředek k hubení zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování 

lesních a jiných porostů. Z pěti stereoizomerů, které při výrobě chlorací benzenu vznikají, 

má nejvýraznější insekticidní účinky γ – HCH. Proto je surový reakční produkt čištěn 

frakční krystalizací a získaný γ – HCH v čistotě až 99% se nazývá lindan. Struktura 

lindanu je znázorněna níže (viz Obrázek 13). V Československu se používal γ – HCH  

v kombinaci s DDT (přípravky Lydikol a Gamadyn), po zákazu DDT byl dále používán  

k moření osiva. V současné době není jeho použití v zemědělství povoleno. Jedná se  

o bezbarvou krystalickou látku s teplotou tání 113 °C. Špatně se rozpouští ve vodě, avšak 

v organických rozpouštědlech (např. aceton) je rozpustný dobře (ATSDR, 2005; Holoubek 

et al., 2006). 

 

 

 

  

 

  

Ve vzduchu se může vyskytovat ve formě navázané na prachové částice nebo 

v plynné fázi. V atmosféře setrvává dlouhou dobu a může být transportován na dlouhé 

vzdálenosti. Izomery HCH jsou relativně chemicky stálé látky lipofilní povahy. Postupnou 

mikrobiální dechlorací jsou převáděny na trichlorbenzeny a tetrachlorbenzeny. Lindan je 

Obrázek 13 - Struktura lindanu (Holoubek et 

al., 2006) 
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ze všech izomerů HCH nejtoxičtější. Toxicita lindanu se projevuje při koncentracích 25-59 

mg·m
-3

. Akutní inhalace lindanu vyvolává podráždění nosu a hrtanu, anemii a poškození 

kůže. Chronická expozice ústí v poškození jater, urogenitálního ústrojí a snižování 

imunity. Podle klasifikace EPA patří lindan mezi možné lidské karcinogeny (ATSDR, 

2005; Li et al., 2001; Holoubek et al., 2006; www.cdc.gow). 

2.3.1 Platná legislativa 

Podkapitola se věnuje platné legislativě týkající se lindanu. Je zde popsána platná 

legislativa ČR včetně přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší, jimž mohou 

být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době a dále jsou zde popsány 

mezinárodní dokumenty. 

Dle agentury OSHA je dán přípustný expoziční limit PEL pro zaměstnance: 0,5 

mg.m
-3

. 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: 

příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob 

jeho používání.  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech: příloha č. 1: Emisní standardy 

ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. 

Nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského 

registru vypouštění a přenosů znečišťujících látek“. 

Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech, více viz kapitola 2.1.1.  

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly, více viz kapitola 2.1.1. 

http://www.cdc.gow/
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2.3.2 Metody stanovení 

Obecný princip stanovení lindanu v půdách spočívá v extrakci vzorku půdy, zeminy 

vhodným rozpouštědlem nebo směsí rozpouštědel. Získaný extrakt je po přečištění, např. 

gelovou permeační chromatografií a adsorpční chromatografii na Florisilu nebo  

na silikagelu modifikovaném H2SO4, analyzován metodou plynové chromatografie  

s detektorem elektronového záchytu nebo metodou plynové chromatografie s hmotnostním 

detektorem (Raclavská et al., 2008).  

2.4 Ostatní činidla - formaldehyd 

Formaldehyd je bezbarvý, hořlavý a silně páchnoucí plyn. Formaldehyd se vyrábí 

ve velkém množství. Používá se na výrobu hnojiv, výrobků ze dřeva, jako jsou 

dřevotřískové desky, překližky. Používá se rovněž na výrobu lepidel, papírových výrobků  

a izolačních materiálů. Dále se jej využívá v textilním a fotografickém průmyslu a jako 

prostředek ke konzervaci dřeva. Díky tomu, že formaldehyd zabíjí většinu bakterií, 

používá se jako konzervační a desinfekční prostředek v potravinářství a v lékařských 

laboratořích. Mezi další zdroje formaldehydu patří cigaretový kouř a zařízení ke spalování 

paliv (www.cancer.gov).  

Formaldehyd se velmi rychle rozkládá v prostředí a nekumuluje se v potravních 

řetězcích. I přesto může dojít k expozicím organismů v blízkosti zdrojů formaldehydu. 

Jsme-li přítomni v prostředí s koncentracemi formaldehydu větších než 0,1 ppm, mohou se 

vyskytnout nežádoucí účinky, jako je slzení, pálení v očích, nosu a krku, kašel, dušnost, 

nevolnost a může dojít i k podráždění pokožky. Abychom omezili expozici formaldehydu 

ve svých domácnostech, je nezbytné zajištění dostatečného větrání, mírné teploty a snížené 

hladiny vlhkosti pomocí klimatizace či odvlhčovače (www.cancer.gov). 

2.4.1 Platná legislativa 

Podkapitola se věnuje platné legislativě týkající se formaldehydu. Je zde popsána 

platná legislativa ČR včetně přípustného expozičního limitu v pracovním ovzduší, jimž 

mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, dále je zde zmíněn 

mezinárodní dokument. 

http://www.cancer.gov/
http://www.cancer.gov/
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Dle Nařízení vlády ze dne 20. prosince 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů je dán přípustný expoziční limit PEL: 0,5 mg.m
-3

. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: 

příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob 

jeho používání. 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly více, viz kapitola 2.1.1. 

2.4.2 Metody stanovení 

K monitorování obsahu formaldehydu přímo v ovzduší lze použít čtyři 

spektroskopické techniky: diferenční optickou absorpční spektroskopii (DOAS − 

Differential Optical Absorption Spectroscopy), infračervenou spektroskopii s využitím 

Fourierovy transformace (FTIR − Fourier Transform Infrared), laserem indukovanou 

fluorescenční spektroskopii (LIFS − Laser Induced Fluorescence Spectroscopy)  

a absorpční spektroskopii s laditelným diodovým laserem (TDLAS − Tunable Diode Laser 

Absorption Spectroscopy). Techniky umožňují specifické a nedestruktivní stanovení 

formaldehydu ve vzduchu. Na druhou stranu vyžadují dlouhou optickou dráhu k dosažení 

dostatečné citlivosti. Kromě toho jsou instrumentálně náročné a drahé. Tyto skutečnosti 

brání tomu, aby byly šířeji používány v běžné praxi (Motyka, Mikuška, 2005). 

Byla vyvinuta řada chromatografických metod pro stanovení formaldehydu  

a dalších karbonylových sloučenin. Výhodou chromatografických postupů je možnost 

stanovení více karbonylových sloučenin najednou v jednom chromatografickém kroku. 

Vzhledem k nízké citlivosti detektorů pro přímou detekci karbonylových sloučenin při 

přímém dávkování vzduchu do chromatografu je nezbytné nejdříve karbonylové 

sloučeniny zakoncentrovat adsorpcí na vhodném sorbentu. Pro zakoncentrovaní 

formaldehydu (karbonylových sloučenin) je nejčastěji používano molekulové síto 13X 
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nebo Tenax. Zakoncentrovaný analyt je pak termicky nebo destilovanou vodou desorbován  

a po separaci na analytické koloně detekován za použití různých detektorů (Motyka, 

Mikuška, 2005). 

Častějšího uplatnění než u plynové chromatografie nachází chemická derivatizace 

ve vysoce účinné kapalinové chromatografii (HPLC). Nejznámější derivatizační metodou 

pro karbonylové sloučeniny je derivatizace 2,4 – dinitrofenylhydrazinem (DNPH). 

Nevýhodou této metody je její relativně malá citlivost, která· vede k dlouhým vzorkovacím 

časům, a také významné interference ozonu při vzorkování na tuhých sorbentech.  

(Motyka, Mikuška, 2005).  

2.5 Ostatní činidla – Stockholmská úmluva 

Jak již bylo zmíněno výše, mezi pesticidy, které Stockholmská úmluva zakázala 

anebo omezila jejich použití, jsou: aldrin, DDT (dichlordifenyltrichlorethan), dieldrin, 

endrin, hexachlorbenzen (HCB), heptachlor, chlordan, mirex a toxafen. V roce 2009 

přibylo na černý seznam Stockholmské úmluvy dalších devět látek: hexabrombifenyl 

(HBB), penta- a oktabromdifenyleter (pentaBDE, oktaBDE), pentachlorbenzen, lindan, α- 

a β-hexachlorcyklohexan, chlordekon a perfluoroktansulfonan. V roce 2011 doplnil 

seznam endosulfan. Použití vybraných látek je uvedeno níže (viz Tabulka 2) (Petrlík, 2008; 

www.mzp.cz).   

Diplomová práce se zaměřuje pouze na některé OCP: DDT, PCP, lindan, jelikož se 

v minulosti používaly nejhojněji a tudíž je pravděpodobný jejich výskyt ve vnitřním 

prostředí depozitářů.  

Tabulka 2 - Použití vybraných látek (www.irz.cz) 

Látka Použití 

Aldrin insekticid, v současnosti se nepoužívá 

Dieldrin 
insekticid, k ochraně dřeva, v tropických zemích se stále 

používá, v ČR zakázáno 

Endrin pesticid zemědělských plodin, nyní zakázáno 

Heptachlor hubení hmyzu, ochrana podzemních kabelů, v ČR zakázáno 

Hexachlorbenzen fungicid, metalurgie 

Mirex 
insekticid, přísada ke zpomalení hoření plastů, pryže, v bývalé 

ČSR ani ČR nebyl vyráběn ani používán 

http://www.mzp.cz/
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Pentachlorbenzen fungicid, látka zpomalující hoření, v současnosti se nevyrábí 

Toxafen 
insekticid – ochrana bavlny, v bývalé ČSR ani v ČR nebyl 

vyráběn ani používán 
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3 VÝSKYT OCP V RŮZNÝCH ZEMÍCH 

I přesto, že se některé OCP již nevyrábějí a nepoužívají, jsou stále měřitelné  

ve všech složkách životního prostředí. Důvodem jsou masivní aplikace v minulosti  

a vstupy dané dálkovým transportem těchto látek s dlouhou dobou setrvání v prostředí. 

Proto je nezbytné tyto látky monitorovat a předcházet tak negativním dopadům na lidský  

a ostatní živý organismus. V následující části jsou uvedeny studie zaměřené na hodnocení 

obsahů pesticidů, které byly provedeny v různých zemích.  

3.1 Francie 

Ve francouzském přírodním muzeu v Rouenu bylo provedeno měření znečištění 

vnitřního prostředí s cílem zjistit, jaké znečišťující látky se zde nacházejí. Screeningová 

analýza organických znečišťujících látek byla provedena využitím metody  GC/MS se 

zaměřením na přítomnost chemických látek použitých v muzeu od roku 1876.  Měření bylo 

provedeno na různých místech a to po dobu 2 let ze skladovacích prostor, expozičních 

prostor a laboratoře. Výsledky (viz Tabulka 3) jasně ukazují, že je prach silně znečištěn 

DDT a DDD (Marcotte et al., 2014).  

Tabulka 3 - Koncentrace organických látek v prachu - Francie (Marcotte et al., 2014) 

Lokalizace Chemické látky Obsah v prachu (ng.g
-1

) 

Galerie bezobratlých 
Lindan 1500 

DDT-DDD 968100 

Galerie ptáků 
Lindan 700 

DDT-DDD 402800 

Galerie savců 
Lindan < 300 

DDT-DDD < 500 

Skladovací prostory 

Lindan 400 

DDT-DDD 158900 
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3.2 Německo 

V muzeu, které se nachází v jižní části Německa, bylo rovněž provedeno měření 

znečištění vnitřního prostředí. Na žádost muzea, název a umístění muzea jsou anonymní. 

Byly zkoumány biocidy v prachu ve výstavní místnosti, kde jsou uloženy dřevěné plastiky 

a dále byly zkoumány biocidy v prachu z podlahy ve výstavní místnosti. Analýza 

organických znečišťujících látek byla provedena pomocí metody GC/MS. Výsledky 

ukázaly vysoké koncentrace PCP a lindanu (viz Tabulka 4). Koncentrace DDT nebyly 

detekovány (Schieweck et al., 2007).  

Tabulka 4 - Koncentrace PCP a lindanu v prachu - Německo (Schieweck et al., 2007) 

Zdroj PCP (ng.g
-1

) Lindan (ng.g
-1

) 

Dřevěná socha 117000 14000 

Podlaha  30000 5000 

Analýza prachu v domácnostech je osvědčený a jednoduchý způsob pro posuzování 

kontaminace vnitřního prostředí. Například v Německu (1996) byla provedena studie, která 

navazuje na studii provedenou bavorským ministerstvem vnitra. Byly odebrány vzorky 

prachu ze 75 pokojů s podezřením na výskyt pentachlorfenolu z prostředků na ochranu 

dřeva. Kvantitativní analýza byla provedena na zařízení HP 5890 II plynového 

chromatografu s detekcí ECD. Nejvyšší naměřenou hodnotou PCP bylo 79020 ng.g
-1

 

(Schnelle-Kreis, 2000). 

3.3 Singapur 

Analýza vzorků prachu nebyla měřena jen v muzejním prostředí. V Singapuru byla 

provedena analýza pesticidů ve vzorcích prachu z domácností.  Bylo odebráno 31 vzorků 

prachu z filtrů klimatizačních jednotek nebo z lopatek stropních ventilátorů. Tento prach 

obsahuje částice, které mohou být snadno vdechnuty. Kvantifikace OCP byla provedena  

za použití plynového chromatografu ve spojení s hmotnostním spektrometrem Shimadzu 

QP – 2010 (GC/MS). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce (viz Tabulka 

5). LOD znamená mez detekce. Nejčastěji zjištěnou sloučeninou byl právě DDE, jež byl 

detekován v 90 % všech vzorků. Vzhledem k převládajícímu transportu ovzduším  
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a následné depozici, DDT může být přenesen do Singapuru z jiných oblastí, kde se ještě 

stále používá (Tan et al., 2007).   

Tabulka 5 – Přehled koncentrací OCP z 31 vzorků prachu z domácností - Singapur (Tan et al., 2007) 

Látka Naměřená hodnota (ng.g
-1

) 

Lindan < LOD – 74 

DDT < LOD – 700 

DDD < LOD – 48 

DDE < LOD – 50 

 

3.4 Pákistán 

Rovněž jako v Singapuru, i v Pákistánu byly OCP měřeny v domácím prachu.  

Pro měření OCP byly vzorky prachu shromážděny z různých domácností po celé 

venkovské oblasti v Gujrajtu, během roku 2011. Oblast je založena především  

na zemědělství a aplikace pesticidů na plodiny je zde běžnou praxí. Proto bylo možné  

se domnívat, že již zakázané pesticidy budou přítomny ve vnitřním prostředí. Odebrané 

vzorky prachu byly zabaleny do hliníkové fólie a zapečetěny do polyethylenových sáčků. 

Před přenosem do laboratoře, byly vzorky uchovány ve tmě, aby se zabránilo 

fotodegradaci. Samotná analýza byla provedena plynovou chromatografií s hmotnostním 

spektrometrem (GC/MS, Agielnt 6890). Zjištěné koncetrace OCP jsou shrnuty níže 

(viz Tabulka 6). Více než 65% z OCP používaných v Pákistánu je aplikováno na bavlněné 

plodiny, a tak lokálně vyrobené textilie jsou možným zdrojem kontaminace ve vnitřním 

prostředí (Ali et al., 2011; Tariq et al., 2007). 

Tabulka 6 – Koncentrace OCP v prachu z domácností – Pákistán (Ali et al., 2011) 

Látka Naměřená hodnota (ng.g
-1

) 

∑ DDTs 1,8 – 975  

∑ HCHs 0,4 – 26,5 
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3.5 Mexiko 

V Mexiku bylo provedeno měření DDT a DDE v domácím prachu. Vzorky prachu 

byly odebrány z 3 vesnických komunit v Chihuahua v severní části Mexika, které jsou 

lokalizovány v pásmu endemické malárie a zemědělské činnosti. Komunita A reprezentuje 

vesnici Agua Caliente, komunita B - San Juan de Dios, komunita C – Morelos. Vzorky 

prachu byly odebrány z oken, rohů apod. Vzorky prachu byly převezeny do laboratoře  

ve fóliových obalech a byly udrženy v chladu až do doby jejich analýzy. Vzorky byly 

extrahovány, dále zakoncentrovány, přečištěny na koloně a následně opět 

zakoncentrovány. Analytické stanovení cílových analytů bylo provedeno pomocí 

plynového chromatografu ve spojení s hmotnostním spektrometrem (GC/MS, Hewlett 

Packard 6890) (Martínez et al., 2011).  

Studované obce se liší v počtu domů a rodin. Například obec C je komunita 

s vysokým počtem rodin a rodinných domů. Proto množství DDT, jež se používalo 

v minulosti, je v komunitě C větší než v komunitách A, B. V následující tabulce (Tabulka 

7) jsou shrnuty koncentrace DDT a DDE v prachu jednotlivých komunit (Martínez et al., 

2011). 

Tabulka 7 - Koncentrace DDT a DDE v prachu – Mexiko (Martínez et al., 2011) 

Komunita Látka Min. – max. koncentrace (ng.g
-1

) 

A 

DDT 16 – 1788 

DDE 1 – 376 

B 

DDT 1 – 1113 

DDE 1 – 682 

C 

DDT 48 – 95870 

DDE 1 – 797 

Rovněž v Mexiku byla provedena studie s cílem zhodnotit úroveň DDT a jeho 

metabolitů v prachu v pěti obcích v oblasti Chipas. Obce byly vybrány na základě toho, 

kde bylo DDT použito pro likvidaci malárie. Lokalita A (Nuevo Nicapa) představuje 

venkovskou komunitu se zemědělskou činností, lokalita B (San Miguel) představuje 
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příměstskou komunitu s průmyslovou činností. Lokality C (Nuevo Francisco León),  

D (San Martín Chamizal) a E (Frontera Corozal) představují venkovské komunity se 

zemědělskou činností. Vzorky prachu byly odebrány z oken, rohů apod. Vzorky prachu 

byly převezeny do laboratoře ve fóliových obalech a byly udrženy v chladu až do doby 

jejich analýzy. Vzorky byly extrahovány, dále zakoncentrovány, přečištěny na koloně  

a následně opět zakoncentrovány. Analytické stanovení cílových analytů bylo provedeno 

pomocí plynového chromatografu ve spojení s hmotnostním spektrometrem (GC/MS, 

Hewlett Packard 6890). Níže (viz Tabulka 8) jsou shrnuty koncentrace DDT a jeho 

metabolitů v prachu jednotlivých komunit. < LOD znamená, že hodnota byla  

pod detekčním limitem (0,3 ng.g
-1

) (Martínez-Salinas et al., 2010).  

Tabulka 8 - Koncentrace DDT a jeho metabolitů v prachu – Mexiko (Martínez-Salinas et al., 2010) 

Komunita Látka 
Min. – max. koncentrace 

(ng.g
-1

) 

A 

DDE 4 – 1080  

DDD 3 – 680  

DDT < LOD – 3470 

B 

DDE < LOD – 15 

DDD < LOD 

DDT < LOD – 14 

C 

DDE 240 – 60400  

DDD 9 – 31300  

DDT 10 – 36900  

D 

DDE 381 – 10600  

DDD 16 – 286  

DDT 527 – 62100  

E DDE 100 – 78400  
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DDD 16 – 489900  

DDT 10 – 1551400  

3.6 Čína 

V oblasti delty Perlové řeky byly odebrány vzorky půdy s cílem zjistit možnou 

kontaminaci OCP. Tato oblast se nachází v jižní Číně a dominuje nejvyšší aplikací 

pesticidů v zemi. Jedná se o oblast s velkým výskytem termitů. V roce 2002 bylo celkem 

odebráno 74 vzorků půdy, z nichž 37 vzorků reprezentují půdy pro produkci ovoce  

a zeleniny, 14 vzorků půdy pro pěstování rýže a 23 vzorků přírodní půdy (neobdělávané, 

lesní, horské). Vzorky půd byly analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostním 

spektrometrem (GC/MS, Agilent 5975). V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé 

koncentrace OCP (viz Tabulka 9). LOD znamená limit detekce (Li et al., 2006).  

Tabulka 9 - Koncentrace OCP v jednotlivých typech půd - Čína (Li et al., 2006) 

 

Lindan p,p´ - DDE p,p´ - DDD p,p´ - DDT 

ng.g
-1

 

Půdy pro produkci ovoce a 

zeleniny 

< LOD – 

4,43 
0,14 – 231 0,06 – 73,8 0,07 – 305 

Půdy pro pěstování rýže 
< LOD – 

2,03 
1,64 – 66,6 0,07 – 163 0,19 – 22,4 

Přírodní půdy 
< LOD – 

0,75 

< LOD – 

2,22 
0,05 – 1,4 0,09 – 4,2 

3.7 Kanada 

V Torontu byly odebrány povrchové zeminy a sedimenty s cílem zjištění 

koncentrací OCP v městských a venkovských oblastech. Odběr vzorků proběhl v roce 

2002 a jednalo se o odběr z 2 městských částí (Riverdale, High Park), ze 4 příměstských 

oblastí (Aurora, Richmond Hill, North York a Downsview) a z 1 venkovské oblasti 

(Borden). Vzorky byly uchovány v mrazničce až do doby jejich analýzy. Kvantifikace 
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OCP byla provedena za použití plynového chromatografu ve spojení s hmotnostním 

spektrometrem (GC/MS, Agielnt 6890) (Wong et al., 2009). 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé koncentrace OCP (viz Tabulka 10). Nejvyšší 

koncentrace ∑DDTs v půdách byly zjištěny v příměstských lokalitách Richmond Hill (15,5 

ng.g
-1

) a Downsview (11,54 ng.g
-1

). Podobně jako u půd, byly koncentrace ∑DDTs 

v sedimentech nejhojnější v městských lokalitách High Park (215,68 ng.g
-1

). Městská 

lokalita High Park měla také nejvyšší koncentrace ∑HCHs (0,16 ng.g
-1

) (Wong et al., 

2009). 

Tabulka 10 - Koncentrace OCP v půdách a sedimentech – Kanada (Wong et al., 2009). 

Lokace 

∑HCHs p,p´- DDE  p,p´- DDD  p,p´- DDT  ∑DDTs 

ng.g
-1

 

půdy 

Borden 0,068 3,6 0,11 2,5 6,21 

Aurora 0,027 0,51 < 0,05 0,70 1,26 

Richmond Hill 0,014 4,7 1 9,8 15,5 

Downsview < 0,005 3,7 0,24 7,6 11,54 

North York 0,035 0,32 < 0,05 0,71 1,08 

Riverdale 0,023 1,6 0,42 1,4 3,42 

High Park 0,01 1,6 0,07 3,1 4,77 

sedimenty 

Borden 0,029 1,2 0,45 0,12 1,77 

Aurora 0,012 0,13 0,061 < 0,1 0,291 

Richmond Hill 0,012 0,49 0,33 < 0,1 0,92 

Downsview 0,016 0,43 0,31 0,2 0,94 

North York 0,0075 0,17 0,56 < 0,1 0,83 

Riverdale 0,035 0,82 0,91 < 0,1 1,83 
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High Park 0,16 170 0,68 45 215,68 

3.8 Španělsko 

V jihozápadním Španělsku byla provedena studie s cílem posoudit výskyt DDT 

v půdách. Vzorky půd byly odebrány během let 2007 a 2008 a to z obcí v okolí Národního 

parku Doñana. Vzorky byly odebrány pomocí šnekového dopravníku, homogenizované 

vzorky byly uzavřeny do skleněných nádob a chráněny před světlem až do doby jejich 

analýzy. DDT a jeho izomery byly analyzovány pomocí plynové chromatografie 

s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD, Agilent 7890a). Jelikož se DDT do těla 

člověka dostává především potravním řetězcem, je monitorování DDT v půdách nezbytné. 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé koncentrace DDT a jeho metabolitů (LOD – mez 

detekce) (viz Tabulka 11) (Muñoz-Arnanz, Jiménez, 2011).  

Tabulka 11 - Koncentrace DDT a jeho metabolitů v půdách – Španělsko (Muñoz-Arnanz, Jiménez, 2011) 

Látka Koncentrace (ng.g
-1

) 

p,p´ - DDT 0,01 – 2,18 

p,p´- DDD < LOD – 2,57 

p,p´- DDE 0,02 – 8,70 
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4 ANALÝZA PRACHU Z VYBRANÝCH PROSTOR 

DEPOZITÁŘŮ 

V rámci diplomové práce byla provedena analýza prachu v prostorech depozitářů 

Slezského zemského muzea v Opavě. Jednalo se o depozitář etnografické  

a historické podsbírky, kde je uložen dřevěný historický nábytek. Vzorky prachu byly 

analyzovány s cílem zjistit zastoupení organochlorovaných pesticidů metodou plynové 

chromatografie s hmotnostní detekcí.  

Prach pro analytické účely byl odebrán pomocí štětečku, a to z podlahy a z povrchu 

nábytku. Vzorky prachu byly odebrány do tmavých vzorkovnic o objemu 50 ml s těsným 

uzávěrem a byly dopraveny do laboratoře Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava, kde 

byly uchovány při teplotě ± 4°C až do doby provedení analýz. 

Použité přístroje a laboratorní pomůcky: 

 GC/MS: plynový chromatograf s hmotnostní detekcí Agilent Technologies 

7890A/5975C inert XL MSD with Tripple - Axis Detector. 

 Extraktor pro PLE firmy Büchi – typ: Speed Extractor E-916 (přístroj pořízen 

z projektu ENET, CZ.1.05/2.1.00/03.0069) 

 Vakuový koncentrátor Turbovap II – Caliper Sciences - zařízení pro odpařování 

inertním plynem, dusíkem 

 Analytické váhy Tecator 6110 BALANCE 

 Exikátor 

 Kolona na silikagel o velikosti 20 mm x 170 mm s rezervoárem 34 mm x 75 mm 

 Odměrné sklo (odměrné baňky) 

 Laboratorní sklo (kádinky, vialky, pipetky) 

Chemikálie a standardy: 

 Hexan 

 Aceton 
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 Silikagel – aktivovaný při 140°C po 16 h, uchovávaný v exsikátoru se zábrusem  

a silikagelem 

 Síran sodný bezvodý, Na2SO4, práškový 

 Mořský písek 

 Křemenná vata silanizovaná 

 Demineralizovaná voda 

 Standard OCP Mix I: 33 komponentů (viz Tabulka 12) 

Tabulka 12 - Směsný standard OCP, včetně MS charakteristiky jednotlivých sloučenin 

Název RT 

Molekulová 

hmotnost 

Ionty ke 

kvantifikaci 

hexachloroethan 7.794 234 201,117 

hexachlorbutadien 10.573 258 225,260,190 

1,2,4,5 – tetrachlorbenzen  14.198 214 216 

1,2,3,5 – tetrachlorbenzen  14.283 214 216 

1,2,3,4 – tetrachlorbenzen  15.493 214 216 

pentachlorbenzen 19.032 248 250 

trifluralin 21.77 335 306,264 

α – HCH  23.212 288 219,183,181 

hexachlorobenzene 23.517 282 284 

γ – HCH  24.679 288 183,181,219 

β – HCH  26.171 288 219,183,181 

alachlor 27.007 269 188,237 

δ – HCH    27.176 288 219 

heptachlor 27.176 370 272 

aldrin 28.442 362 263 

isobenzan 29.047 408 103,311 

isodrin 29.746 362 193,195,263 

heptachlorepoxide 30.307 386 353,81 

2,4 – DDE  31.220 316 246,318 

endosulfan I 31.866 404 195, 241,263, 

cis – nonachlor  32.048 440 409 

4,4 – DDE  32.706 316 246,318 

dieldrin 32.913 378 79,263 

endrin 33.575 378 263,81, 

2,4 – DDD  33.022 318 235,165 

trans – nonachlor  34.496 440 409 

4,4 – DDD  34.703 318 235,165 
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2,4 – DDT  34.167 318 235,165 

endosulfan II 34.837 404 195 

4,4 – DDT  35.823 318 235,165 

methoxychlor 37.674 344 227 

Mirex 39.579 540 272,237 

4.1 Analýza OCP metodou GC/MS 

Ze vzorků prachu byly odstraněny větší částice, jako jsou úlomky dřeva, 

polystyrenové kuličky atd. Následně byly vzorky prosety a použity pro extrakci metodou 

tlakové extrakce rozpouštědlem.  

4.1.1 Extrakce metodou PLE 

Jednotlivé navážené vzorky byly vyextrahovány metodou extrakce rozpouštědlem 

(PLE) za zvýšeného tlaku, a to směsí hexanu a acetonu v poměru 1:1 ve třech cyklech (3 x 

15 ml). Extrakce byla provedena při teplotě 100 °C a tlaku 100 bar s využitím přístroje 

firmy Büchi: Speed extraktor E-916 (viz Obrázek 14). Celková doba extrakce trvala 1h 10 

min. Výhodou přístroje je doba extrakce, extrahování více vzorků najednou a nízká 

spotřeba rozpouštědel.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Obrázek 14 - Extraktor: Speed extraktor E-916 

(Kučerová, 2015) 
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Naspod každé extrakční cely byla umístěna kovová frita, celulozový filtr, dále zde 

byl vsypán mořský inertní písek a vzorek prachu, který byl smíchán se síranem sodným 

bezvodým. Cela byla doplněna mořským pískem a byla uzavřena dalším celulozovým 

filtrem. Takto připravené a řádně očištěné cely byly vloženy do extraktoru firmy Büchi  

a byl proveden extrakční proces. 

Po vyextrahování požadovaných látek do rozpouštědla, musel být získaný extrakt  

(cca 45 ml) zakoncentrován. Zakoncentrování proběhlo ve vakuovém koncetrátoru 

Tubovap II (viz  Obrázek 15), kde extrakty byly odpařeny dusíkem na cca 2 ml. 

 

 

4.1.2 Přečištění na koloně 

Některé ze získaných zakoncentrovaných extraktů (o objemu 2 ml) obsahovaly 

velmi jemné prachové částice a před vlastní analýzou metodou plynové chromatografie 

musely být přečištěny. K tomuto došlo pouze u dvou vzorků, zbývající vzorky byly pouze 

přefiltrovány přes mikrostříkačkový filtr (0,45 µm), vzhledem k jejich vizuálně 

prověřenému stavu.  K přečištění extraktu byla použita skleněná kolona, uzavřena vespod 

skelnou vatou a naplněna nejdříve vrstvou 1 g aktivovaného silikagelu, a poté vrstvou 1 g 

bezvodého síranu sodného. Po dostatečném přečištění naplněné kolony hexanem (pro 

chromatografii, Sigma Aldrich) byl vlit zakoncentrovaný extrakt na počátek kolony 

(Obrázek 16). Pevné částice a částečná vlhkost byly zachyceny na vrstvě síranu sodného. 

Cílové analyty byly z kolony vyeluovány hexanem.  

Obrázek 15 – Vakuový koncentrátor Turbovap II (Kučerová, 2015) 
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Získané eluáty byly analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí s využitím plynového chromatografu s hmotnostní detekcí Agilent Technologies 

7890A/5975C inert XL MSD with Tripple - Axis Detector. Chromatograf byl vybaven 

splitless nástřikem, kolonou DB – XLB  47 m x 0,25 mm x 0,25 μm. Analýza probíhala v 

SIM modu, jednotlivé monitorované ionty použité k identifikaci a kvantifikaci 

jednotlivých sloučenin jsou uvedeny v tabulce výše (viz Tabulka 12). 

Chromatografická analýza byla provedena u pěti vzorků. Místo odběru vzorků a 

navážka jsou uvedeny níže (viz Tabulka 13). Screeningová analýza byla vyhodnocena 

pomocí databáze hmotnostních spekter NIST 11 GC Method. 

 

 

 

Obrázek 16 – Přečištění extraktu (Kučerová, 2015) 
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Tabulka 13 - Místa odběru a navážka vzorků prachu (Kučerová, 2015) 

Vzorek Místo odběru Navážka (g) 

1 Skříň z chodby 0,0447 

2 Dřevěné truhlice 0,1278 

3 Okno 0,2207 

4 Vstupní chodba se skříněmi 0,7158 

5a 1. patro – skříně 3,1999 

5c 1. patro – skříně 4,2911 

4.1.3 Nastavení parametru přístroje 

Před samotným měřením musí být stanoveny podmínky metody a nastaven teplotní 

program analýzy. Podmínky metody jsou uvedeny v tabulce níže (viz Tabulka 14) 

Tabulka 14 - Podmínky metody 

Nástřik Splitless 

Teplota nástřiku 250 °C 

Objem nástřiku 2 µl 

Teplota převodníku 280 °C 

Kolona DB – XLB, 47 m x 250 µm x 0,25 µm 

 

Teplotní program: 50 °C po dobu 0,5 minut, následuje nárůst teploty rychlostí 15 

°C/min na 100 °C, 100°C je udržováno po dobu 0,2 minuty a další nárůst na 300 °C 

rychlostí 10°C/min, teplota 300 °C byla udržována po dobu 5 minut. 

4.1.4 Kalibrace 

Hmotnostně spektrometrická detekce umožňuje lineární korelaci mezi 

koncentracemi jednotlivých látek a odpovídajícími odezvami v koncentracích o rozsahu 

několika řádů. Pro zjištění lineárního vztahu koncentrace a odezvy se používá metody 

izotopického zřeďování, která je nejpřesnějším postupem pro kvantitativní vyhodnocení 

(Holčapek, 2015). V tomto případě však metoda izotopického zřeďování nebyla použita, a 

to z důvodu finanční náročnosti. Byla provedena kalibrace na externí standard, obsahující 

látky uvedené v tabulce (viz Tabulka 12, Tabulka 15). Rovnice kalibračních křivek a 



Bc. Petra Kučerová: Výskyt pesticidů ve vnitřním prostředí 

2015   40 

 

koeficienty korelace R jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 15). Nejistota měření pro 

koeficient rozšíření 2 je stanovena na 30%. 

Tabulka 15 - Rovnice kalibračních křivek a korelační koeficient jednotlivých OCP 

Název 
Rovnice kalibrační 

křivky 

Korelační koeficient 

R
2
 

hexachloroethan y=1991x + 5765 0,998 

hexachlorbutadien y=3364x + 39310 0,997 

1,2,4,5 – tetrachlorbenzen  y=4753x + 6367 0,998 

pentachlorbenzen y=4755x + 25680 0,998 

trifluralin y = 1327x -22900 0,995 

α – HCH  y=2055 + 843,3 0,998 

hexachlorobenzene y = 4636x+34040 0,998 

γ – HCH  y = 1633 - 13350 0,997 

β – HCH  y = 181x + 5443 0,998 

alachlor y = 1831 - 26930 0,997 

δ – HCH  y = 1315 -11790 0,997 

heptachlor y = 708,2x - 6729 1,000 

aldrin y = 1440x + 7251 0,998 

isobenzan y = 1259x - 4411 0,997 

isodrin y = 1997 + 8527 0,998 

heptachlorepoxide y = 1410x 1,000 

2,4 – DDE  y = 5665x + 33090 0,998 

endosulfan I y = 464,2x + 2120 0,998 

cis – nonachlor  y = 2764 - 16230 0,997 

4,4 – DDE  y = 3785x + 12620 0,998 

dieldrin y = 2033x + 5316 0,998 

endrin y = 92,03x + 143,9 0,997 

2,4 – DDD  y = 6576 - 28420 0,998 

trans – nonachlor  y = 2326x - 17670 0,997 

4,4 – DDD  y = 6468x -105000 0,997 

2,4 – DDT  y = 1,357x 1,000 

endosulfan II y = 534,4x - 1416 0,998 

4,4 – DDT  y = 548,1x 1,000 

methoxychlor y = 799,7x 1,000 

Mirex y = 1452 - 6184 0,997 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Po úpravě vzorků prachu z depozitářů etnografické a historické podsbírky 

Slezského zemského muzea v Opavě, následovala vlastní analýza metodou plynové 

chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS). Pomocí retenčních časů a hmotnostních 

spekter za použití analýzy GC/MS ve scan modu (nastavení 50-650 amu) byly 

determinovány jednotlivé OCP a jejich pořadí (Graf 1). Následně byla nastavena metoda 

SIM monitorující pouze vybrané ionty z hmotnostních spekter jednotlivých látek, které 

jsou pro ně charakteristické a dostatečně intenzivní, s cílem zvýšit citlivost stanovení. 

Při analýze reálných vzorků bylo detekováno všech 33 OCP ze směsného 

standardu. Některé látky byly detekovány pod mezí detekce (< LOD) nebo nebyly 

detekovány vůbec. Pravděpodobně nebyly v těchto prostorách v minulosti používány. 

V tabulce níže (viz Tabulka 16) jsou uvedeny zjištěné koncentrace OCP v jednotlivých 

vzorcích prachu.  

Nejvyšší koncentrace lindanu, 4,4 – DDE, 4,4 – DDD a 4,4 – DDT byly 

identifikovány ve vzorku č. 2 (místnost s dřevěnými truhlicemi), jak lze posoudit z grafů 

(viz Graf 2, Graf 3, Graf 4, Graf 5). V malé míře byl detekován pentachlorbenzen (viz 

Graf 6), hexachlorbenzen (viz Graf 7), heptachlor (viz Graf 10), dieldrin (viz Graf 12), cis 

– nonachlor (viz Graf 11), trans – nonachlor (viz Graf 14) a mirex (viz Graf 17). Ve větší 

míře byl detekován alachlor (viz Graf 8), δ – HCH (viz Graf 9), endrin (viz Graf 13), 

endosulfan II (viz Graf 15) a methoxychlor (viz Graf 16).  Koncentrace vybraných OCP ve 

vzorku č. 2 jsou znázorněny v grafu (viz Graf 18). Zjištěné koncentrace methoxychloru a 

endosulfanu II ve vzorcích č. 5a a 5c jsou odlišné z důvodu nehomogenity vzorků prachu. 

Koncentrace detekovaných OCP v jednotlivých vzorcích jsou znázorněny v grafech (viz 

Graf 19, Graf 20, Graf 21, Graf 22, Graf 23, Graf 24). V neposlední řadě byly ve vzorcích 

prachu nalezeny také pesticidy PCP a permethrin. Největší množství PCP bylo 

identifikováno ve vzorku č. 2, a permethrin byl identifikován ve všech vzorcích prachu.  
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  Graf 1 - Chromatografický záznam standardního roztoku 33 OCP 
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Tabulka 16 - Naměřené koncentrace OCP v jednotlivých vzorcích (v ng.g
-1

) 

Název RT Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek č. 5a Vzorek č. 5c LOD 

hexachloroethan 7.794 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

hexachlorbutadien 10.573 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

1,2,4,5 - tetrachlorbenzen 14.198 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

1,2,3,5 - tetrachlorbenzen 14.283 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

1,2,3,4 - tetrachlorbenzen 15.493 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

pentachlorbenzen 19.032 1,11 15,48 LOD < 0,2 LOD < 0,2 1,90 1,61 LOD < 0,2 

trifluralin 21.77 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

α - HCH 23.212 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

hexachlorobenzene 23.517 22,61 122,91 LOD < 0,9 29,99 1,00 2,01 LOD < 0,9 

γ - HCH 24.679 617,95 9280,75 350,81 257,24 930,30 1148,56 LOD < 4,5 

β - HCH 26.171 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 

alachlor 27.007 207,64 148,68 38,91 60,35 22,48 17,12 LOD < 4,5 

δ - HCH 27.176 265,11 150,12 54,29 24,91 7,53 22,86 LOD < 4,5 

heptachlor 27.176 147,28 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 LOD < 4,5 16,37 LOD < 4,5 

aldrin 28.442 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

isobenzan 29.047 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

isodrin 29.746 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

heptachlorepoxide 30.307 LOD < 85,1 LOD < 85,1 LOD < 85,1 LOD < 85,1 LOD < 85,1 LOD < 85,1 LOD < 85,1 

2,4-DDE 31.220 LOD < 0,5 324,14 302,10 11,85 26,01 34,18 LOD < 0,5 
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endosulfan I 31.866 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 LOD < 0,5 

cis-nonachlor 32.048 25,63 19,82 10,89 8,96 2,41 1,43 LOD < 0,5 

4,4-DDE 32.706 140,91 554,45 78,19 104,29 115,81 101,54 LOD < 0,5 

dieldrin 32.913 213,76 90,70 120,52 49,23 52,85 27,94 LOD < 4,5 

endrin 33.575 12508,42 136426,22 182,03 393,63 2859,98 2725,85 LOD < 4,5 

2,4-DDD 33.022 350,76 2113,67 182,44 90,95 106,44 118,07 LOD < 0,5 

trans-nonachlor 34.496 32,90 25,73 13,78 10,80 2,62 1,79 LOD < 0,5 

4,4-DDD 34.703 879,87 8153,29 540,96 267,17 480,54 339,68 LOD < 0,5 

2,4-DDT 34.167 1127,29 14763,36 524,02 423,48 728,31 672,88 LOD < 42,6 

endosulfan II 34.837 149,92 4536,59 501,72 584,37 1223,44 68,27 LOD < 4,5 

4,4-DDT 35.823 4097,45 137789,28 2396,18 1847,05 4542,68 4597,55 LOD < 85,1 

methoxychlor 37.674 2097,86 2234,02 166,11 672,21 40,82 306,01 LOD < 40,7 

Mirex 39.579 30,35 85,64 8,46 8,44 14,76 20,96 LOD < 4,5 
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Graf 2 - Koncentrace lindanu ve všech vzorcích Graf 3 - Koncentrace 4,4 - DDE ve všech vzorcích 

Graf 4 - Koncentrace 4,4 - DDD ve všech vzorcích Graf 5 - Koncentrace 4,4 - DDT ve všech vzorcích 
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Graf 10 - Koncentrace heptachloru ve všech vzorcích Graf 9 - Koncentrace δ - HCH ve všech vzorcích 

Graf 8 - Koncentrace alachloru ve všech vzorcích 

Graf 11 - Koncentrace cis - nonachloru ve všech 

vzorcích 

Graf 6 – Koncentrace pentachlorbenzenu ve všech 

vzorcích 
Graf 7 – Koncentrace hexachlorbenzenu ve všech 

vzorcích 
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Graf 14 - Koncentrace trans - nocnachloru ve všech 

vzorcích 
Graf 12 - Koncentrace dieldrinu ve všech vzorcích Graf 13 – Koncentrace endrinu ve všech vzorcích 

Graf 15 – Koncentrace endosulfanu II ve všech 

vzorcích 
Graf 16 – Koncentrace methoxychloru ve všech 

vzorcích 
Graf 17 – Koncentrace mirexu ve všech vzorcích 
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Graf 18 - Vybrané OCP a jejich koncentrace ve vzorku č. 2 

Graf 19 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 1 
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  Graf 20 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 2 

Graf 21 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 3 
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Graf 22 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 4 

Graf 23 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 5a 
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Organochlorované pesticidy 

Ve velké míře byl ve vzorcích prachu detekován alachlor (17,12 – 207,64 ng.g
-1

). 

Nejvyšší koncentrace alachloru byly ve vzorku prachu č. 1 – 207,64 ng.g
-1

 (skříň z chodby) 

a vzorku prachu č. 2 – 148,68 ng.g
-1

 (dřevěné truhlice). Alachlor se používá jako herbicid 

pro ochranu plodin jako jsou brambory, kukuřice, slunečnice apod. V ČR se prodává ve 

formě emulgovatelného koncentrátu pod obchodním názvem Lasso MTX. Alachlor se 

snadno vstřebává kůží, ovšem v porovnání s jinými pesticidy (např. mirex) se alachlor 

nekumuluje v tělech organismů a také snáze biodegraduje. Alachlor je zdraví škodlivý při 

požití a pro vodní organismy je toxický (EPA, 2011).  

Taktéž endrin byl detekován ve velké míře (182,03 – 136426,22 ng.g
-1

). Největší 

koncentrace endrinu byly ve vzorku prachu č. 2 (dřevěné truhlice). V ČR je od roku 2004 

výroba a použití endrinu zakázána, ovšem v minulosti se hojně používal jako pesticid pro 

celou řadu zemědělských plodin. Používal se zejména jako insekticid a rodenticid. Jeho 

nebezpečnost tkví v tom, že je schopen kumulovat se v tělech organismů. Endrin je toxický 

pro živé organismy. Endrin může vstupovat do těla kontaktem s kůží, inhalačně či orálně. 

Expozice endrinu způsobuje bolesti hlavy, závratě, zvracení (EPA, 2011).  

Graf 24 - Zastoupení detekovaných OCP ve vzorku č. 5c 
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Byly nalezeny vysoké koncentrace endosulfanu II, zejména ve vzorku č. 2 – 

4536,59 ng.g
-1

 (dřevěné truhlice) a ve vzorku č. 5a – 1223,44 ng.g
-1

 (skříně v 1. patře). 

Endosulfan se používal jako insekticid pro zemědělské plodiny. Endosulfan se používal 

jako prostředek na ochranu dřeva, proto jsou zjištěné koncentrace ve vzorcích poměrně 

vysoké. Expozice endosulfanu ovlivňuje centrální nervový systém. Akutní expozice 

endosulfanu způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Endosulfan může působit jako 

endokrinní disruptor. Je akutně neurotoxický pro hmyz a savce, včetně člověka. Je vysoce 

toxický pro ryby (PAN, 2013). 

V studii, která se zabývala možnou kontaminací vnitřního prostředí ve 

francouzském přírodním muzeu v Rouenu (Marcotte et al., 2014), byly zjištěny 

koncentrace lindanu ve vzorcích prachu a to v rozmezí 300 – 1500 ng.g
-1

. V této práci byly 

zjištěny koncentrace lindanu od 257 – 9281 ng.g
-1

. Pouze v jednom případě byla 

koncentrace lindanu vyšší oproti francouzské studii. Nejvyšší koncentrace lindanu v této 

práci byla zjištěna ve vzorku č. 2 (dřevěné truhlice). Celkově se OCP vyskytovaly 

v nejvyšší míře právě ve vzorku č. 2.  Je to pravděpodobně zapříčiněno tím, že se 

v místnosti, kde byl vzorek odebrán – depozitář dřevěných truhlic, nacházelo mnohem více 

nábytku než v ostatních prostorách depozitářů SZM. Tyto krásné a zachovalé kusy nábytku 

byly zřejmě v minulosti ošetřovány ve velké míře prostředky obsahujícími OCP.  

Lindan byl identifikován rovněž ve studii (Schieweck et al., 2007) zaměřenou na 

znečištění vnitřního prostředí v muzeu v jižní části Německa. V této studii byly 

analyzovány vzorky prachu z výstavní místnosti, kde jsou uloženy dřevěné plastiky a dále 

vzorky prachu z podlahy výstavní místnosti. Zjištěná koncentrace lindanu ve vzorcích 

prachu z dřevěné sochy činila 14000 ng.g
-1

 a koncentrace lindanu ve vzorcích prachu 

z podlahy výstavní místnosti činila 5000 ng.g
-1

. Ve srovnání s dosaženými výsledky v mé 

diplomové práci, jsou koncentrace ze studie (Schieweck et al., 2007) ve většině případů 

mnohokrát vyšší. Pouze v případě naměřené koncentrace lindanu ve vzorku č. 2 – 9280,75 

ng.g
-1

 (dřevěné truhlice), je koncentrace srovnatelná se znečištěním nalezeným 

v nejmenovaném muzeu v německé studii.   

Lindan byl analyzován i ve vzorcích prachu z domácností, např. v Singapuru (Tan 

et al., 2007) a v Pákistánu (Ali et al., 2011). V případě studie ze Singapuru byla zjištěna 

maximální koncentrace lindanu 74 ng.g
-1

 a v případě studie z Pákistánu byla zjištěna 
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maximální koncentrace ∑HCH 26,5 ng.g
-1

. V obou případech studií byly koncentrace 

lindanu mnohokrát nižší než v této práci.  

Ve vzorcích prachu z domácností v Singapuru byla zjištěna maximální koncentrace 

DDE (metabolitu DDT) 50 ng.g
-1 

(Tan et al., 2007). Ve dvou mexických studiích (Martinéz 

et al., 2011; Martinéz-Salinas et al., 2010) bylo provedeno měření DDT a DDE v domácím 

prachu ve 3 vesnických komunitách v  Chichuahua, kde byly zjištěny maximální 

koncentrace DDE od 376 – 797 ng.g
-1

, a dále v 5 obcích v oblasti Chipas, kde byly zjištěny 

koncentrace DDE od 15 – 78 400 ng.g
-1

.  

V rámci diplomové práce byly zjištěny koncentrace DDE ve všech vzorcích prachu 

v depozitářích od 78,19 – 554,45 ng.g
-1

. Nejvyšší koncentrace DDE (554,45 ng.g
-1

) byla 

identifikována ve vzorku č. 2 (dřevěné truhlice). Ve srovnání se studií v Singapuru (Tan et 

al., 2007) jsou zjištěné koncentrace DDE v této práci ve většině případů 2x vyšší, v jednom 

případě dokonce 10x vyšší (vzorek č. 2).  Oproti výzkumu provedenému v Mexiku 

(Martinéz et al., 2011; Martinéz-Salinas et al., 2010) jsou koncentrace DDE ve většině 

případů 3x nižší. Hlavní důvod rozdílných výsledků bude pravděpodobně fakt, že se 

mexické komunity nacházejí v pásmu endemické malárie, pro jejichž likvidaci se DDT 

stále používá.  

V Singapuru (Tan et al., 2007) byla zjištěna maximální koncentrace DDD ve 

vzorcích prachu 48 ng.g
-1

. V mexické studii (Martinéz-Salinas et al., 2010) byly zjištěny 

koncentrace DDE ve vzorcích prachu v pěti obcích v oblasti Chipas. Ve vzorcích prachu 

z 1. oblasti (venkovská komunita) byla zjištěna maximální koncentrace DDD – 680 ng.g
-1

. 

Ve vzorcích prachu z 2. oblasti (příměstská komunita) byla zjištěna koncentrace DDD pod 

mezí detekce – 0,3 ng.g
-1

. Ve vzorcích prachu z 3. oblasti (venkovská komunita) byla 

zjištěna maximální koncentrace DDD – 31300 ng.g
-1

. Ve vzorcích prachu ze 4. oblasti 

(venkovská komunita) byla zjištěna maximální koncentrace DDD – 286 ng.g
-1

. Ve 

vzorcích prachu z 5. oblasti (venkovská komunita) byla zjištěna maximální koncentrace 

DDD – 489900 ng.g
-1

.  

V rámci diplomové práce byly zjištěny koncentrace DDD ve všech vzorcích prachu 

v rozmezí 267,17 – 8153,29 ng.g
-1

. Nejvyšší koncentrace DDD byla identifikována opět ve 

vzorku č. 2 (dřevěné truhlice). Ve srovnání se studií provedenou v Singapuru (Tan et al., 

2007), byly koncentrace DDD až 200x vyšší. Ve srovnání se studií z Mexika (Martinéz-
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Salinas et al., 2010), byly koncentrace DDD mnohdy srovnatelné s maximálními 

hodnotami uvedenými v mexické studii, mimo oblast 3 a 5, kde byly koncentrace DDD 

mnohonásobně vyšší než naměřené koncentrace DDD v této práci.  

Další výsledky byly publikovány ve výzkumu možné kontaminace vnitřního 

prostředí ve francouzském přírodním muzeu v Rouenu (Marcotte et al., 2014). V této studii 

byly zjištěny koncentrace lindanu (popsáno výše) a DDT – DDD. Ve vzorcích prachu 

z galerie savců byla zjištěna koncentrace DDT – DDD < 500 ng.g
-1

, ve vzorcích prachu 

z galerie ptáků byla zjištěna koncentrace DDT – DDD 402800 ng.g
-1

, ve vzorcích prachu 

z galerie bezobratlých byla zjištěna koncentrace DDT – DDD 968100 ng.g
-1

 a ve vzorcích 

prachu ze skladovacích prostor byla zjištěna koncentrace DDT – DDD 158900 ng.g
-1

.  

Ve studii ze Singapuru (Tan et al., 2007) byla zjištěna maximální koncentrace DDT 700 

ng.g
-1

. V mexických studiích (Martinéz et al., 2011; Martinéz-Salinas et al., 2010) bylo 

provedeno měření DDT v domácím prachu. Byly zjištěny maximální koncentrace DDT od 

1113 – 95870 ng.g
-1

, nejvyšší naměřenou koncentrací DDT bylo 1551400 ng.g
-1

.  

V této práci byly zjištěny koncentrace DDT ve všech vzorcích prachu. Nejvyšší 

koncentrace DDT byly identifikovány ve vzorku č. 2 (dřevěné truhlice), dále ve vzorku č. 

5a + 5c (skříně v 1. patře) a vzorku č. 1 (skříň na chodbě). Ve vzorku č. 3 (okno) a vzorku 

č. 4 (vstupní chodba se skříněmi) byla koncentrace DDT menší. Naměřené koncentrace 

v této práci jsou v porovnání s francouzskou studií (Marcotte et al., 2014) nižší. Avšak 

v případě naměřené koncentrace DDT ve vzorku prachu z galerie savců v přírodním muzeu 

Rouenu, jsou koncentrace DDT v této práci mnohokrát vyšší. Ve srovnání se studií ze 

Singapuru (Tan et al., 2007) jsou koncentrace DDT, naměřené v této práci, mnohokrát 

vyšší. Oproti mexické studii (Martinéz et al., 2011) jsou koncentrace DDT, naměřené 

v této práci, taktéž vyšší. V neposlední řadě v porovnání s další mexickou studií (Martinéz-

Salinas et al., 2010) jsou naměřené koncentrace DDT v této práci nižší, vyjma koncentrace 

DDT ve vzorku č. 2 (dřevěné truhlice). 

Pentachlorfenol 

Až do roku 1980 byl PCP nejpoužívanějším pesticidem po celém světě. PCP byl 

zejména používán k ochraně dřeva jako insekticid, herbicid, fungicid. Měří se buď obsah 

ve vzduchu či prachu. Analýza PCP ve vzduchu je velmi časově náročná a finančně 
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nákladná. Screeningová analýza prachu je jednoduchá a osvědčená metoda pro možnou 

kontaminaci PCP ve vnitřním prostředí. 

V muzeu v jižní části Německa byly nalezeny vysoké koncentrace PCP. 

Koncentrace PCP ve vzorku prachu odebraného přímo ze sochy byla mimořádně vysoká – 

117000 ng.g
-1

. Koncentrace PCP ve vzorku prachu odebraného z podlahy výstavní 

místnosti byla taktéž zvýšená – 30000 ng.g
-1

. V této studii bylo prokázáno, že jak 

skladovací tak výstavní prostory muzeí jsou kontaminovány řadou biocidů. Z výsledků je 

zřejmé, že restaurátoři, kteří jsou v přímém kontaktu s artefakty, mohou být značně 

vystaveni detekovaným biocidům. Jedná se o závažný problém, kterého si v mnoha 

případech restaurátoři nejsou vědomi. Na základě zjištěných výsledků, německá legislativa 

(Salthammer, 2001) vyžaduje hodnocení kontaminace prostředí PCP pro oblasti zdraví a 

další šetření prachu a vzduchu. Z preventivních důvodů bylo navrženo vystavovat artefakty 

v hermeticky uzavřených vitrínách (Schieweck et al., 2007).  

V rámci této práce byl PCP identifikován ve všech odebraných vzorcích prachu.  

PCP byl detekován ve všech vzorcích prachu, ovšem ve vzorcích 1,3,4 v menší míře 

(srovnáno na základě intenzit chromatografického píku PCP). Nejvíce PCP se nacházelo ve 

vzorku č. 2, dále 5a a následně 5c, jak je možno vidět v grafu (viz Graf 25, Graf 26, Graf 

27). Výskyt PCP byl stanoven pouze kvalitativně, na základě screeningové GC/MS metody 

v scan režimu, protože jsem neměla k dispozici chromatografický standard PCP ani 

derivatizační činidlo. Metoda GC/MS je vhodná pro stanovení PCP spíše po použití 

derivatizace PCP. Stanovení obsahu bude provedeno v pokračující spolupráci Centra 

nanotechnologií se SZM v Opavě. 

Toxické účinky PCP se projevují jako podráždění pokožky, poškození jater a 

ledvin, poškození dýchacích cest, pocení, bolest hlavy, bolest břicha atd. Vzhledem 

k toxickým účinkům PCP je nezbytně nutné pravidelně monitorovat jak vnitřní, tak i vnější 

prostředí, aby se zabránilo možným poškozením zdravotního stavu pracovníků v tomto 

prostředí. 
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Graf 25 - SIM záznam PCP ve vzorku 5c 

Graf 26 - SIM analýza PCP ve všech vzorcích 
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Permethrin 

V rámci bakalářské práce (Kučerová, 2013) byla provedena screeningová analýza 

prachu ve vybraných prostorech depozitářů Slezského zemského muzea v Opavě. Jednalo 

se o depozitář zoologických preparátů a depozitář etnografické a historické podsbírky. 

Vzorky prachu byly odebrány z povrchu nábytku, dveřních rámů a vysavače. Stanovení 

organických látek bylo provedeno pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí (GC/MS). Screeningová analýza byla vyhodnocena pomocí databáze hmotnostních 

spekter NIST 11 GC Method. Ve vzorku prachu z vysavače (depozitář zoologických 

preparátů) byl nalezen pesticid permethrin, jehož naměřené hmotnostní spektrum metodou 

plynové chromatografie s hmotnostní detekcí se shodovalo se spektrem v databázi z 99 %. 

V rámci této práce byl permethrin identifikován ve všech odebraných vzorcích 

prachu. Permethrin byl nalezen ve vzorku prachu z místnosti, kde se nacházejí dřevěné 

truhlice a dále ve vzorcích prachu z chodeb, kde se nacházejí dřevěné starožitné skříně.  

Ve vzorcích č. 3 a č. 4 byl detekován méně než v ostatních vzorcích, jak je možno vidět 

v grafu (viz Graf 28). Podobně jako u PCP, byl permethrin stanoven pouze kvalitativně, 

Graf 27 - Naměřené spektrum PCP, shoda se spektrem v databází je 92,5%.;  

PCP ve vzorku č. 2 
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protože nebyl k dispozici standardní roztok. Vzhledem k tomu, že již byl identifikován 

v mé bakalářské práci, je jisté, že se v prostředí vyskytuje ve zvýšené míře.  

Permethrin je syntetická chemikálie používaná jako insekticid, akaricid a repelent 

proti hmyzu. Řadí se do skupiny syntetických pyrethroidů a působí jako neurotoxin. 

V muzejním prostředí se používá látka molantin, což je roztok syntetického pyrethroidu – 

permehrinu (EPA, 2009). 

Permethrin je vysoce toxický pro ryby a kočky. Expozice permethrinem může 

způsobit podráždění, svědění či mravenčení pokožky. Dále vyvolává bolest, zarudnutí a 

pálení očí. Vliv permethrinu na lidské zdraví a životní prostředí závisí na tom, v jakých 

koncentracích se vyskytuje, na délce a frekvenci expozice. Účinky závisí na zdravotním 

stavu osoby (EPA, 2009).  

 

 

Graf 28 - Permethrin ve screeningových analýzách všech 5 vzorků 
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Doporučení 

Aby se zabránilo zdravotním rizikům spojeným s častým výskytem osob  

v kontaminovaném prostředí, je nutné prostory a objekty s výskytem znečišťujících 

látkami dekontaminovat. V německé publikaci byly popsány dvě metody dekontaminace 

pesticidů: vakuová mycí metoda (BHD-decon®, vyvinutá německou společností bhd 

Bautenschutz u. Hygienediensteleistungen GmbH, Dresden) a vakuová teplotní metoda 

(vyvinuta Berne University of Applied Sciences  ve spolupráci s Berne University of the 

Arts) (Wörle et al., 2012). 

Vakuová mycí metoda umožňuje dva různé postupy: čištění objektu pouze pomocí 

čisté vody nebo čištění speciálním dekontaminačním roztokem. S ohledem  

na cenné muzejní předměty, byla testována pouze první možnost. Metoda využívá 

kombinaci trysek, které stříkají vodu na povrch předmětu a vysavače, který okamžitě 

odstraňuje znečištěnou vodu z povrchu. Takto kontaminovaná voda je shromažďována 

v kontejneru odpadních vod. Metoda se ukázala jako velmi spolehlivá metoda k odstranění 

kontaminace povrchů pesticidy a jinými částicemi (Wörle et al., 2012). 

Vakuová teplotní metoda kombinuje vakuovou komoru s pláštěm vytápění, což 

umožňuje automatickou kontrolu tlaku a teploty. Metoda prokázala snížení jednotlivých 

pesticidů až o 35 %. Tato metoda není využitelná pro všechny cenné organické muzejní 

exponáty z důvodu působení vysoké teploty (80 °C) (Wörle et al., 2012). 

Dále by bylo vhodné prostory depozitářů pravidelně monitorovat, včetně provedení 

analýzy ovzduší.  

Restaurátoři, konzervátoři, ale i pracovníci pečující o objekty v muzeích by měli 

používat osobní ochranné pomůcky. Jedná se především o používání antiprachových 

masek a rukavic, to je důležité zejména při odstraňování prachu nebo při manipulaci 

s muzejním předmětem. V neposlední řadě je důležité řádné čištění prostor depozitářů.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je věnována v teoretické části problematice příčin poškození 

dřeva. Hlavní příčiny poškození lze klasifikovat jako fyzikální, atmosférické, chemické a 

biologické. Vzhledem k těmto příčinám je nutno dřevo chránit a prodloužit tak jeho 

životnost vhodným použitím, ochranou konzervačními látkami a pravidelnou údržbou.  

Z těchto důvodů se jak v minulosti, tak v současnosti používají různé konzervační látky, 

které prodlužují životnost materiálů. Z literární rešerše vyplývá, že organochlorované 

pesticidy jako je DDT, PCP a lindan, byly používány nejčastěji ke konzervaci dřevěných 

materiálů. I přesto, že jsou tyto látky zakázané a nesmějí se používat, z důvodu jejich 

vysoké persistence, můžeme je najít ve všech složkách životního prostředí. Z důvodu jejich 

vysoké toxicity a následných negativních dopadům jak na zdraví člověka, tak celkově  

na životní prostředí, je nezbytně nutné tyto látky monitorovat v životním prostředí.  

Cílem diplomové práce byla analýza prachu v depozitáři etnografické a historické 

podsbírky slezského zemského muzea v Opavě. U vzorků proběhla úprava zahrnující 

extrakci, přečištění a zakoncentrování. Takto upravené extrakty byly analyzovány metodou 

GC/MS. Z 33 možných OCP bylo detekováno 19 OCP, ostatní byly pod mezí detekce  

(< LOD). Nejvíce se ve vzorcích prachu objevoval lindan, 4,4 – DDE, 4,4 – DDD a 4,4 – 

DDT. Ve většině případů jednotlivých pesticidů bylo identifikováno největší množství 

pesticidů ve vzorku č. 2. Vzorek č. 2 reprezentuje místnost, kde jsou uloženy starožitné 

dřevěné truhlice. Jelikož se jedná o místnost, kde se nachází největší množství starožitného 

dřevěného nábytku, který byl zřejmě ošetřován pesticidy ve vysoké míře.  

V porovnání se studií ze Singapuru jsou koncentrace lindanu, 4,4 – DDE, 4,4 – 

DDD a 4,4 – DDT naměřené v této práci vyšší. Ve srovnání s mexickými studiemi jsou 

koncentrace 4,4 – DDE, 4,4 – DDD a 4,4 – DDT naměřené v této práci ve většině případů 

nižší. Koncentrace lindanu naměřené v této práci jsou ve srovnání s německou a 

francouzskou studií nižší, vyjma vzorku č. 2 a ve srovnání s pákistánskou studií jsou 

koncentrace lindanu naměřené v této práci vyšší. 

 Ve  vzorcích prachu byly rovněž potvrzeny pesticidy PCP a permethrin. Největší 

množství PCP a permethrinu bylo identifikováno ve vzorku č. 2, analýza byla provedena 
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pouze kvalitativně, protože standard, který jsem měla k dispozici, tyto dvě látky 

nezahrnoval.  

Aby se zabránilo zdravotním rizikům, doporučuji prostory depozitářů dále 

monitorovat, včetně provedení analýzy obsahu vybraných OCP (lindan, PCP, DDT, DDD, 

DDE) ve vzduchu. Restaurátoři by měli nosit ochranné pomůcky, jako jsou pláště, 

ochranné brýle, rukavice, respirátory. Pracovníci, kteří uklízejí prostory depozitářů, by 

taktéž měli nosit ochranné pomůcky zejména rukavice a respirátory, v zájmu ochrany 

vlastního zdraví. 
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