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Abstrakt  

Tématem bakalářské práce jsou dioxiny. V úvodu je vysvětleno, co to jsou dioxiny, 

následuje výčet a popis těch nejdůležitějších zástupců. Další část je zaměřena na dioxiny 

jako na ekologicky nejproblematičtější organické sloučeniny chloru a na dopad dioxinů 

nejen na lidský organismus, ale i na životní prostředí.    
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toxikologický ekvivalent TEQ, kongenery,chemické defolianty, teratogen,  



Abstract 

The main topic of this bachelor work is dioxin. The introduction explains what dioxin is 

and continues with specifications and descriptions of the most important substitutes. Next 

part targets dioxin as the most ecologically, problematic, organic, chlorine compound 

It´s impacts are not only on human body but also on living environment. 
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Seznam symbolů a zkratek 

DDT dichlordifenyltrichlormethylmethan 

EI elektronová ionizace 

EPA Agentura pro ochranu životního prostředí 

HCB hexachlorbenzen 

HxCDD hexachlordibenzodioxin 

HxCDF hexachlordibenzofuran 

HpCDF heptachlordibenzofuran 

IUPAC Mezinárodni unie pro čistou a užitou chemii 

I-TEQ toxikologický ekvivalent 

NCI negativní chemická ionizace 

OCDD oktachlordibenzo-p-dioxiny 

OCDF oktachlordibenzofuran 

OCP organochlorové pesticidy 

PCB  polychlorované bifenyly 

PCBDD polychlorbromované dibenzo-p-dioxiny 

PCBDF polychlorbromované dibenzofurany  

PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PCDF polychlorované dibenzofurany 

PeCDF pentachlordibenzofuran 

POP perzistentní organické sloučeniny 

PVC polyvinylchlorid 

TCDD tetrachlordibenzo-p-dioxin 

TEF toxický faktor 

TEQ toxický ekvivalent 

TKO tuhý komunální odpad 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Jako 

dioxiny je souhrnně označováno dvě stě deset chemických látek ze dvou skupin odborně 

nazývaných polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany 

(PCDF). Vzhledem k tomu, že tyto látky mají rozličnou toxicitu, přepočítává se na 

tzv. toxický ekvivalent (TEQ), který vyjadřuje míru toxicity příslušného dioxinu ve vztahu 

k tomu nejtoxičtějšímu z nich 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD).[1] 

Jednu z nejzávažnějších skupin xenobiotik reprezentují tzv. perzistentní organické 

sloučeniny (POP), které se vyznačují bioakumulací v lipidické složce organismů. Mezi ně 

patří například polychlorované bifenyly (PCBs), organochlorové pesticidy (OCP), 

dichlordifenyltrichlormethylmethan (DDT), aldrin, dielrin, endrin, mirex, hexachlorbenzen 

(HCB), Heptachlor Toxafen, polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované 

dibenzofurany (PCDF). [2] 

Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se PCDD/PCDF řadí mezi typické 

perzistentní organické sloučeniny. Jsou velmi málo rozpustné ve vodě, málo těkavé, velmi 

dobře se sorbující na povrch pevných částic a jen zvolna podléhající rozkladu. 

Tyto ale i další vlastnosti předurčují, že PCDD/PCDF se nacházejí především v půdě, 

kalech a sedimentech a v povrchových vodách. Vzhledem k vysokým rozdělovacím 

koeficientům jsou schopny se bioakumulovat v tukových tkáních organismů.[3] 

Historicky souvisí rozsáhlejší kontaminace životního prostředí dioxiny s rozvojem 

výroby chloru. Ten se začal hromadně využívat především po 2. světové válce, protože 

bylo nutné najít jeho tzv. mírové využití. Stabilita chloru způsobila kumulaci látek jako 

DDT, polychlorovaných bifenylů, dioxinů a freonů na Zemi. 

Hlavními zdroji dioxinů jsou spalovací procesy a chemický průmysl. K významným 

zdrojům dioxinů patří spalování odpadů obsahujících chlorované látky. V kontaminovaných 

oblastech vstupují PCDD a PCDF do potravního řetězce a hromadí se v rostlinách 

a v živočišných tucích. 
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Nejvýznamnější vstup do potravního řetězce vede přes vodní ekosystém do rybího 

masa a tuku, které jednak slouží přímo jako potravina, ale též slouží jako přísada 

krmivových směsí hospodářských zvířat, přes která se dostávají do jejich masa a mléka. 

Druhým významným vstupem PCDDs a PCDFs do potravin je objemová píce 

hovězího dobytka, do které se dioxiny dostávají depozicí z ovzduší. Nejvíce 

kontaminovanými potravinami a krmivy jsou rybí maso, tuk a moučka.[4] 

Dioxiny a jim podobné látky, především PCBs, mají schopnost desetiletí přetrvávat 

v prostředí. U lidí a zvířat mohou poškozovat imunitní a hormonální systém a způsobovat 

poruchy metabolismu. U mužského pohlaví mohou dioxiny poškozovat strukturu varlat či 

způsobovat zmenšení pohlavních orgánů. U žen může docházet k poruchám funkce 

vaječníků a k vážným onemocněním dělohy a v těhotenství k potratům. Dioxiny se 

dostávají placentou i do organismu nenarozeného dítěte, kojenci je pijí s mateřským 

mlékem. U dětí dioxiny vedou k vývojovým vadám a poškozují nervový systém.[5] 

Dioxiny a sloučeniny z nich vznikající náleží mezi velmi závažné polutanty všech 

složek biosféry. Svou nebezpečností, která je dána chemickou stálostí, širokým záběrem 

kontaminace a vysokou bioakumulací ve vodních organismech. Toxikolog Scott Phillips 

varuje před srovnáním účinků vysokých dávek a nepatrných množství látek přítomných 

v našem těle. Jakákoli látka, dokonce i zdánlivě neškodná, může být v určitém množství 

a za jistých okolností škodlivá. Stejně nebezpečná může být i nevšímavost vůči ponaučení, 

jakého se nám dostalo při působení vysokých dávek chemikálií. Krajní případy nám 

ukazují, co všechno se může stát. Zatímco věda hledá odpovědi, jedno je jisté: známé 

tragédie způsobené vysokými dávkami chemických látek přispívají k tomu, že i malé 

množství chemikálií přítomných v našem těle je stále znepokojivější.[6] 

V předložené bakalářské práci se zabývám vlastnostmi dioxinů. Zaměřila jsem se 

především na jejich vysokou toxicitu. Poukazuji na hlavní zdroje těchto látek a na jejich 

nejzávažnější výskyt. V závěru práce se zabývám současnou legislativou, metodami 

stanovení, a rovněž způsoby odstraňování dioxinů. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Hodnoty a podíl jednotlivých činností na celkových emisích jsou různé mezi 

jednotlivými státy, respektive ještě menšími územními celky, a výrazně se mohou měnit 

v čase v závislosti na přijatých opatřeních. 

V řadě zemí se však ukazuje, že výskyt dioxinů v životním prostředí je vyšší, a to 

výrazněji než odpovídá bilancím. Zřejmě existují další neidentifikované či podhodnocené 

zdroje, jako jsou chemické havárie, nebo dochází k uvolňování a přenosu dioxinů již 

přítomných v prostředí. Předpokládá se, že vzhledem k vysoké perzistenci budou 

PCDDs/PCDFs ekologickým problémem i v budoucnosti, kdy se zřejmě globálně podaří 

snížit jejich tvorbu. Odstraňování dioxinů z prostředí bude asi i nadále technicky 

a ekonomicky příliš náročné. Klíčovým řešením je proto trvalé snížení jejích vzniku.[7] 

Značná tvorba dioxinů ve spalovně tuhých komunálních odpadů (TKO) byla 

zjištěna v roce 1977 v Nizozemí. To vyvolalo ve veřejném mínění umocněném havárií 

v Sevesu, silnou reakcí vůči dioxinům vůbec a vůči spalovnám TKO. Začal proto 

intenzivní výzkum množství a složení PCDDs/PCDFs v emisích a podmínek jejich 

vzniku.[8] 

V následujících kapitolách bych se chtěla zabývat závažnými příklady působení 

dioxinů na člověka i jiné organismy. Tyto tragické události ukazují vliv dioxinů nejen na 

obyvatelstvo vystavené působení dioxinů v době katastrofy, ale i na negativní ovlivnění 

zdraví jejich potomků. 

2.1.1 Havárie v Sevesu 

Do širokého podvědomí celosvětové veřejnosti vstoupily dioxiny v roce 1976 při 

havárii chemického závodu vyrábějícího pesticidy v italském Sevesu (viz obrázek 1). Během 

katastrofy uniklo na první pohled poměrně malé množství 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxinu 

cca dva kilogramy.  
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Obrázek 1: Seveso, rok 1976 [9] 

Na následky otrav v Sevesu onemocněly stovky lidí, bylo evakuováno obyvatelstvo 

z okolí, utraceno několik desítek tisíc hospodářských zvířat a v současnosti patří oblast 

Sevesu k místům s extrémním výskytem rakoviny. Další opatření vedla k tomu, že se 

dioxiny staly symbolem obav veřejnosti z ohrožení chemickými látkami. Poznatky 

o důsledcích havárie v Sevesu i aplikace kontaminovaných herbicidů ve vietnamské válce 

se využily k dalšímu studiu působení dioxinů na člověka.[10] 

2.1.2 Agent Oranže 

Chemické defolianty, látky, které ničí vegetaci, byly použity proto, aby znemožnily 

vietnamským silám ukrývat se v bujné vegetaci a zároveň aby ochromily zásobování 

severovietnamských vojáků v jižní oblasti. 

Ozbrojené síly Spojených států použily během války ve Vietnamu zhruba 

sedmdesát dva milionů litrů herbicidů. Postřikování začalo roku 1962 a bylo významně 

zesíleno v průběhu roku 1967. Veškeré aplikace herbicidů skončily v roce 1971. Mezi lety 

1968 a 1971 bylo provedeno šest tisíc pět set postřikových misí na ploše zhruba jeden 

a půl milionů hektarů, což je cca 10 % plochy Jižního Vietnamu. K postřikům bylo použito 

několika chemikálií včetně Agent Orange, který tvořil asi 60 % z celkového objemu. 

Chemikálie zničily podle oficiálních zdrojů kolem 14 % jihovietnamských lesů. 

Dodatečně se nakonec přišlo na to, že Agent Orange je kontaminován vysoce 

toxickým a v životním prostředí velmi stabilním dioxinem, jehož poločas rozpadu se 

v přírodních podmínkách měří až na desetiletí. Agent Orange byl směsí 2,4-D  



Fürichová Monika: Dioxiny v životním prostředí a možnosti jejich odstraňování 

13 
2009 

(2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinu) a 2,4,5-T (2,4,5-trichlorfenoxyoctovou kyselinou). 

Dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin) byl prokázán jako kontaminant 

herbicidní směsi (tato látka vznikala v průběhu výroby 2,4,5-T).[5] Na rozdíl od látek  

2,4-D a 2,4,5-T, které se rozkládají poměrně rychle (v průběhu měsíců), je dioxin 

stabilnější a v životním prostředí přetrvává desetiletí.[6] 

Podle údajů výrobce Agent Orange, společnosti Dow Chemical, se koncentrace 

kontaminujícího dioxinu a furanu (TCDD a TCDF) v herbicidu pohybovaly v rozmezí 

méně než 0,05 ppm (mg/l) do 47 ppm (miliontin mg/l). Průměrná koncentrace dioxinu 

v herbicidech použitých ve Vietnamu byla podle odhadů přibližně 16 ppm (mg/l). Na 

základě konzervativních předpokladů lze stanovit celkové množství dioxinu aplikovaného 

ve Vietnamu na téměř 200 kg. 

Je nepřehlédnutelným faktem, že více než jednu generaci, prakticky každou rodinu 

v zasažené oblasti, postihlo zdravotní peklo opakovaných potratů, vrozených vývojových 

vad, chronických onemocnění a předčasných úmrtí. Téměř každý, kdo zažil vietnamskou 

válku, vypovídá o mléčné mlze, jak se Agent Orange často popisuje.  

Okamžité symptomy po kontaktu zahrnují zahleněný nos, zanícené oči, nevolnost, 

dýchací potíže, závrať a kožní vyrážky. Stromy ztratily listí během tří až pěti dnů a ovoce 

se rychle zkazilo. Výrobci chemikálií tvrdí, že Agent Orange není toxický pro ryby, zvířata 

a lidi. Přesto většina svědků tvrdí, že po postřicích Agentem Orange nacházeli umírající či 

již mrtvá zvířata – žáby, krysy, hady a dokonce divoká prasata. 

Hanojská vláda tvrdí, že šest set tisíc Vietnamců se stalo oběťmi vážných 

onemocnění způsobených defolianty. Výrobci chemikálií a vláda USA tato čísla však 

popírají. Tvrdí, že nikdo ještě neprokázal nezpochybnitelnou souvislost mezi herbicidy 

a zdravotními problémy. 

Přestože existence problémů spjatých s Agent Orange je poměrně známá, dosud 

bylo ve Vietnamu věnováno málo úsilí systematickému zmapování koncentrací toxických 

látek na zasaženém území. Zveřejněné studie se dále nesnaží odhadnout množství lidí, 

jichž se případné zvýšení koncentrace dotýkají, a autoři se pečlivě vyhýbají politicky 

citlivému vztahu mezi Agent Orange a deformacemi novorozenců.[11] 
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Jednou z mála rozsáhlých prací je studie společnosti Hatfield, financována 

převážně kanadskou vládou a provedená za pomoci vietnamských lékařů. Studie 

vypracovaná v průběhu pěti roků na konci devadesátých let byla zaměřena na reziduální 

dopady aplikace herbicidů na životní prostředí v silně postřikovaných úsecích Ho Či 

Minovy stezky, konkrétně v údolí A Luoi, asi šedesát pět kilometrů západně od Hue. 

Údolí A Luoi bylo vybráno vzhledem ke své relativní geografické izolaci a díky tomu, že 

poskytuje testovací ekosystém s minimem matoucích ekologických proměnných (jako 

jsou například těžká industrializace, používání pesticidů nebo herbicidů). V údolí byl 

prokázán zvýšený výskyt deformací, jako jsou rozštěpy patra nebo polydaktylismus 

(zvýšený počet prstů). 

Díky tomu, že Jižní Vietnam byl již postřikován, zatímco Severní nikoli, 

představuje Vietnam pro vědce ideální laboratoř pro studium účinků herbicidů a dioxinu na 

živé organismy a ekosystém. Klíčovým úkolem výzkumu bylo stanovení koncentrace 

dioxinu v oblastech intenzivně postřikovaných Agentem Orange během války a ty pak 

porovnat s oblastmi, které postříkány nebyly. Studie nalezla neobyčejně vysoké hladiny 

TCDDs, extrémně toxické formy dioxinu, kterou obsahoval Agent Orange. Tato toxická 

látka byla detektována všude tedy v půdě, v rybách i v krevním oběhu dětí. 

Studie konstatuje, že jakmile se dioxin dostane do půdy, může tam přetrvávat až 

desetiletí. Smývá se následně spolu s půdou po holých svazích hor během silných dešťů. 

Pak se hromadí v údolích a sádkách, kde je pozřen rybami. Kontaminace dioxinem 

souvisejí s použitím Agent Orange a byla prokázána v kaprech z rybníku v blízkosti bývalé 

letecké základny A Luoi. Dioxin se koncentruje v tukových tkáních ryb, které se ve 

Vietnamu chovají a konzumují již po staletí. Kterékoliv místo na západě nebo v Japonsku 

by bylo okamžitě evakuováno a následovala by masivní sanace. Zastupitelé vesnic 

středního Vietnamu alespoň nabádají obyvatele, aby konzumovali pouze maso, ne však 

tuk, játra nebo ostatní vnitřnosti ryb. 

Obzvláště překvapující je velmi špatný zdravotní stav dětí. Vážné tělesné a duševní 

vady jsou stejně běžné jako potraty a mrtvě narozené děti. Ještě závažnější je pak zjištění, 

že děti a mládež mají v těle vyšší hladiny dioxinů než jejich rodiče.[10] 
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3 DIOXINY 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany (PCDFs) 

jsou v různé míře chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky.  

Na aromatických jádrech PCDD a PCDF zbývá celkem osm vodíků, které mohou být 

substituovány. Podle stupně nahrazení vznikají mono- až oktasubstituované deriváty. Jako 

polysubstituované se označují takové sloučeniny, které mají čtyři až osm substituentů. Při 

náhradě vodíku atomy chloru vzniká skupina polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů 

a polychlorovaných dibenzofuranů. Často se uvádějí zkratky včetně anglické koncovky 

množného čísla (PCDDs, PCDFs), která upozorňuje na skutečnost, že se jedná o celou 

skupinu látek.  

Při stejném počtu atomů chloru existují izomery lišící se polohami těchto atomů 

v molekule. Pro všechny příbuzné látky bez ohledu na stupeň substituce se používá 

označení kongenery. Smíšených kongenerů polychrombromdibenzo-p-dioxinů (PCBDDs) 

a polychrombromdibenzo-p-dibenzofuranů (PCBDFs) je již pět tisíc dvacet.[3] 

Číslování skeletů PCDDs a PCDFs je zřejmé z obrázku 2. Příkladem vytváření 

názvů je nejrozšířenější kongener 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD) 

a kongener 1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (1,2,3,6,7,8-HxCDF). Do této skupiny látek 

patří sedmdesát pět kongenerů PCDDs a sto třicet pět kongenerů PCDFs. 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorce PCDDs PCDFs. [12] 

Sedmnáct kongenerů, které jsou chlorované v polohách 2, 3, 7 a 8, případně 

dalších, jsou toxikologicky nejzávažnější a spolu s tzv. koplanárními PCBs (u nichž 

není žádný chlor v ortho poloze) jsou zahrnuty do celkového toxikologického ekvivalentu  

I-TEQ. Toxikologický ekvivalent (I-TEQ), vyjadřuje míru jedovatosti toho kterého dioxinu ve 

vztahu k tomu nejtoxičtějšímu z nich (2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin).[5] 
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3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany 

(PCDFs) v čistém stavu, kdy ovšem jde o laboratorní chemikálie, jsou bílé krystalické 

látky. Teplota tání 2,2,7,8-TCDD je 305 °C, OCDD již 330 °C. Teplota varu 2,3,7,8-TCDD 

je 421 °C. Jsou velmi málo těkavé. Tlak par pro při 25 °C klesá z asi 5,3·10-2 Pa pro 

nesubstituovaný dibenzo-p-dioxin a 4·10-1 Pa pro nesubstituovaný dibenzofuran. Tlak 

nasycených par 2,3,7,8-TCDD při 30 °C je 4,6·10-7 Pa.[3] 

Poměrně symetrický tvar molekul ovlivňuje jejich hydrofobní charakter. 

Hydrofobicita stoupá se stupněm chlorace. O mimořádně hydrofobním charakteru dioxinů 

svědčí i hodnoty rozdělovacích koeficientů mezi vodou a nepolárním oktanolem (log Kov 6). 

I tato velice nízká rozpustnost však představuje z toxikologického hlediska už poměrně 

vysoké koncentrace. 

Dioxiny se dobře rozpouštějí v řadě organických rozpouštědel, jako jsou chlorbenzen, 

benzen či chloroform a v koncentracích obvyklých v biologických materiálech se rozpouštějí 

a hromadí se v tucích (přesněji lipidech). 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany jsou odolné vůči 

kyselinám. V alkalickém prostředí podléhají pozvolné hydrolýze. Podobně jako PCBs jsou 

vysoce termostabilní. Pro úplný tepelný rozklad jsou nutné teploty alespoň 1 000–1 050 °C 

působící dvě sekundy.[13] 

Dioxiny podléhají fotochemické destrukci molekul. Ultrafialové záření, sluneční 

i umělé světlo vyvolávají jejich fotolytickou dechloraci v roztoku. Rychlost reakcí závisí 

více na poloze atomů chloru v molekule než na jejich počtu. Méně stálé jsou kongenery 

substituované v polohách 2,3,7 a 8. Fotodegradace přes sklo je pomalejší než při přímém 

působení světla na roztok. V půdě jsou dioxiny mnohem stabilnější než v roztoku.[14] 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany mohou být 

odbourávány rovněž ozonem, a to při jeho koncentraci alespoň 3 % objemu v plynu.[5] 
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3.2 Hlavní toxikologické vlastnosti PCDDs/PCDFs 

V lipidových složkách buněk a orgánů jsou PCDDs/PCDFs vysoce perzistentní. 

Jsou hepatotoxické, někdy vyvolávají jaterní porfyrit. Pro řadu zvířat jsou karcinogenní, 

avšak až při akutně toxických dávkách, kdy se projevuje zhoubný syndrom. Pro člověka se 

za pravděpodobně karcinogenní pokládá jen 2,3,7,8-TCDD. Mají schopnost podporovat 

růst nádorů. Jsou teratogenní, ale teprve v dávkách akutně toxických pro matku. U člověka 

a králíků mohou vyvolat poškození kůže (chlorakné, obrázek 3). Při vysokých dávkách 

u člověka se projevují různé neurologické účinky. Dioxiny jsou imunotoxické, ale teprve 

v takových dávkách, které vyvolávají i další projevy toxicity.[15] 

 
Obrázek 3: Chlorakné [16] 

Známým příkladem otravy dioxiny je případ ukrajinského prezidenta Wiktora 

Juschtschenka. V září 2004 byl otráven dioxiny a onemocněl chlorakné (viz obrázek 4), 

které znetvořilo jeho tvář. V jeho krvi naměřili druhou nejvyšší hladinu těchto toxických 

látek, které kdy byly naměřeny v člověku. Zdrojem Juschtschenkovy otravy mohl být 

pesticid podobný Agent Orange, anebo se spekuluje o polychlorovaných bifenylech, 

které se používaly do transformátorových olejů a barev a vyráběly se mimo jiné také na 

Slovensku. Juschtschenkovi v krvi našli 100 000 jednotek dioxinů (pg TEQ/g). Lidem, 

kteří pracovali koncem šedesátých let ve Spolaně, dodnes nacházejí v krvi 

350 takovýchto jednotek. Vietnamcům z oblasti sprejované Agentem Orange, pro který 

jednu ze složek dováželi Američané právě ze Spolany, naměřili v krvi 90 těchto 

jednotek. Pokud si připomeneme jejich osudy, lze předpokládat, že pana Juschtschenka 

v budoucnu čeká patrně celá řada vážných zdravotních komplikací. Některým z bývalých 
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pracovníků Spolany vypověděla službu játra, objevovaly se jim na různých místech těla 

boule apod.[17] 

 

Obrázek 4: Chlorakné, Wiktor Juschtschenko [12] 

Člověk se většinou setkává jen s malými dávkami chemikálií a je obtížné rozpoznat 

jejich účinky. Na silně zamořených místech je však toxiny zaplaven a jejich účinky nejsou 

rozhodně zanedbatelné. Míru škodlivosti cizorodých látek mohou vědci určit například 

podáváním vysokých dávek zvířatům a sledováním, při jakých koncentracích se projevují 

první známky toxicity. Tímto způsobem lze poodhalit podstatu jejich škodlivého působení. 

Určitým vodítkem je také působení vysokých koncentrací zmíněných látek na člověka.[18] 

Z toxikologického hlediska vyplynulo, že nejnebezpečnější látkou celé skupiny je 

2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD), který byl proto nejpodrobněji 

prozkoumán. Kromě něj se za toxikologicky závažné považuje nejméně šestnáct 

kongenerů PCDD/PCDF, substituovaných v polohách 2, 3, 7 a 8.  

Rozsáhlý souborný referát o této problematice zpracoval S. Safe. Pro vyjadřování 

celkové toxicity všech dioxinů se používají přepočítávací koeficienty, tzv. faktory 

ekvivalentní toxicity (TEF z angl. Toxicity Equivalent Factor). V roce 1988 byl 

vypracován mezinárodní systém faktorů ekvivalentní toxicity (I-TEF), který je 

v současnosti plně používán.[19] 

Údaje o tzv. ekvivalentní toxicitě (TEQ z angl. Toxic Equivalency) se získávají 

vynásobením analyticky zjištěné koncentrace jednotlivých kongenerů příslušnými faktory 
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a sečtením dílčích přínosů. Výsledek se pak uvádí jako ekvivalenty 2,3,7,8-TCDD, což 

umožňuje porovnávání toxicity mezi laboratořemi.  

V některých případech se na celkové toxicitě přisuzované dioxinům podílejí 

i některé polychlorované bifenyly (PCBs), a to tři planární kongenery, substituované 

v polohách 3, 3´, 4 a 4´, které mají podobné biologické účinky. Dosavadní pozornost se 

soustředila na kongenery substituované v polohách 2, 3, 7 a 8, které se zjišťují v lidských 

tkáních.[20] 

3.3 Zdroje dioxin ů 

Dioxiny nebyly nikdy vyráběny, ale vznikaly a vznikají jako vedlejší produkty 

mnoha lidských činností, především spalovacích procesů. Zatím se výskyt PCDDs/PCDFs 

prokázal v emisích: 

- ze spaloven tuhých komunálních odpadů, spaloven škodlivých materiálů, spaloven 

čistírenských kalů a spaloven nemocničních odpadů, 

- ze spaloven uhlí, topných olejů, dřeva a bioplynu, 

- z požárů, 

- z krematorií, 

- z koření kabelů, elektromotorů a z dalších vysokoteplotních procesů, 

- z obaloven asfaltové drti, 

- ze zážehových motorů používajících olovnatý benzín a halogenové vynašeče, 

- z hutí železa a neželezných kovů, 

- z bělení buničiny chlorem, 

- z některých chemických výrob, 

- z dřívějšího používání pentachlorfenolu pro konzervaci dřeva. 

Ze spalovacích pochodů se mohou do prostředí dostávat dioxiny trojího původu: 

- obsažené již ve spalovaném materiálu, které se za podmínek spalování 

nerozložily, 
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- vznikající při spalování z prekursorů, jakými jsou PCBs, pentachlorfenoly, 

některé chlorované pesticidy a PVC, 

- syntetizované při spalování z organického uhlíku, příp. i oxidu uhličitého, 

kyslíku a chloru za přítomnosti katalyzátorů (např. měďnatých solí). 

Tvorba dioxinů závisí především na teplotě, množství reaktivního chloru ve 

spalovaném materiálu, množství kyslíku, množství a druhu katalyzátorů a rovněž na 

podílu aromatických sloučenin. 

S rostoucími teplotami od 200 do 600 °C vznikají PCDDs/PCDFs téměř lineárně 

a opět téměř lineárně se při teplotách od 400 do 1 000 °C odbourávají. Kritické je proto 

rozmezí teplot 200 až 400 °C a doba prodlení spalin při této teplotě. Pro spolehlivý 

rozklad dioxinů je třeba teploty 1 050°C po dobu alespoň dvou sekund. Tvorbu dioxinů 

ve spalovnách nelze plně potlačit, takže musí být zařazeno jejich účinné 

zachycování.[19,21] 

Zdrojem chloru v tuhém komunálním odpadu je především PVC, dále pak 

chloroprenový kaučuk a pentachlorfenol obsažený ve starém dřevě konzervovaném kdysi proti 

hnilobě. Polychlorované bifenyly, obsažené ve starých nátěrech a v náplních transformátorů 

a kondenzátorů, by se sice v tuhém komunálním odpadu ve větší míře neměly objevovat, ale 

počítat s jejich přítomností se musí. Dioxiny v malé míře doprovázejí používané PCBs. Další 

pak vznikají při spalování, přičemž optimální teplota se pohybuje kolem 550 °C. Při 550 až 

650 °C se může na PCDF přeměnit až 0,2-1,6 % PCBs. Vznik závažnějších množství se 

nepředpokládá. Za optimálních podmínek spalování nemusí plastické hmoty tvorbu dioxinů 

výrazně zvýšit. V našich podmínkách se však zjistil při spalování odpadních umělých hmot 

velmi vysoký obsah dioxinů ve spalinách 43 ng TE/m3.[22] 

Dioxiny se z prekursorů vytvářejí povrchovými katalyzovanými reakcemi na 

částicích popílku, na nichž pak v rozhodující míře zůstávají sorbovány. Organický 

vázaný chlor přechází za podmínek spalování na chlorovodík, ten poté na chlor, který 

se váže na aromatický skelet dibenzodioxinu a dibenzofuranu. 

Obecně platí, že se tvorba dioxinů zvyšuje s rostoucím poměrem vzdušného 

kyslíku k uhlíku a s rostoucím výskytem katalyzátorů, především měďnatých solí. 

Zvyšuje se rovněž s dobou prodlevy částic popílku při relativně vysokých teplotách 
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v kouřových plynech za spalovací komorou. Koncentrace dioxinů sorbovaných na 

létavém popílku je výrazně vyšší než ve strusce. Dioxiny absorbované na popílku jsou 

toxické a míru toxicity lze testovat jaterním cytochromem P450 1A1. Vzhledem 

k hmotnostním poměrům létavého popílku a popílku zachyceného v elektrostatických 

odlučovačích je však do ovzduší emitována jen asi čtvrtina dioxinů, zbytek se zachytí. 

Množství PCDDs/PCDFs ve strusce a kalech z mokrých odlučovačů tvoří již jen malý 

podíl.[21] 

Dioxiny mohou vznikat i při spalování dřeva, které stejně jako jiné látky 

rostlinného původu obsahuje určité množství chloru přijatého rostlinou z půdy. 

V mumiích starých dva tisíce osm set let, v pozůstatcích po lidech spalujících se na 

ohništích se značným množstvím dřeva, zjistil W. V. Ligon hladiny dioxinů daleko 

nižší než u současné populace. Závěr, že přírodní, tedy chemicky neošetřené dřevo je 

zdrojem jen malých množství PCDDs/PCDFs, potvrdily spalovací pokusy. Při hoření 

za optimálních podmínek činily emise 0,02-0,21 ng TE/m3, přičemž hodnoty přes 

0,1 ng/m3 byly jen ojedinělé. Za nepříznivých podmínek spalování, způsobujících 

zvýšený obsah oxidu uhelnatého ve spalinách, se koncentrace dioxinů přibližně 

zdvojnásobily.  

Při spalování odpadů z domácností obsahujících dvě třetiny papíru a kartonů 

a třetinu plastických hmot, byly prokázány hodnoty dioxinů 2,7–14,4 ng/m3. Při spalování 

tohoto odpadu v domácích kamnech byl zjištěn poměrně vysoký obsah dioxinů, a sice 

114 ng/m3. Při spalování propanu, dřevního odpadu a papírových obalů byly naměřeny 

hodnoty do 0,1; 1,0 a 0,7 ng TE/m3. 

V popelu, který zůstává ve spalovacím prostoru po spalování dřeva, byly 

zjištěny až jednotky ng TE/kg, což jsou hodnoty ekologicky neškodné. V podrobnější 

studii byly v popelu ze spalování chemicky neošetřeného dřeva v topeništích o výkonu 

6–850 kW stanoveny rovněž hodnoty kolem 1 ng TE/kg, zatímco při spalování dřeva 

chemicky konzervovaného se hladiny pohybovaly mezi 1 000 až 10 000 ng/kg. 

Hodnoty pro popel ze spalování odpadu z domácností, obsahujícího asi ze třetiny 

plastické hmoty a zbytek papír a lepenku, činily kolem 500 ng/kg.  

Při studiu požárů skládek komunálních odpadů se ukázalo, že nejvyšší 

koncentrace 51–427 pq skandinávských TE/m3 jsou ve výši 1–3 m nad jádrem požáru. 
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To jsou značné hodnoty a lidé, pohybující se v jeho blízkosti, by měli používat 

respirační ochranné prostředky. Obsahy dioxinů ve zbytcích po požáru však byly jen 

nízké. 

Dioxiny jsou rovněž obsaženy v cigaretovém kouři. Z dvaceti cigaret se uvádí 

celkový obsah 1,5 ng PCDDs a 3 ng PCDFs. Při kouření je vyšší obsah dioxinů v kouři, 

který kuřák vtahuje. Vliv kouření se však mezi významnými vstupy PCDDs/PCDFs do 

lidského organismu neuvádí.[23] 

Dioxiny vznikají rovněž při výrobě železa a oceli a uvolňují se také při 

zpracování vysokopecní strusky. Větší roli však mohou hrát související procesy 

aglomerace než vlastní hutní a ocelářské technologie. 

Sledovány jsou rovněž hutě neželezných kovů, především vyrábějící měď, 

hliník a olovo. Emise dioxinů do nejbližšího okolí mohou být značné, což ohrožuje 

zejména chov skotu. Dioxiny se vytvářejí především hořením izolačních organických 

hmot obsahujících chlor z kabelů a dalších druhotných surovin. 

Při výrobě především aromatických chlorovaných sloučenin, vystavených 

teplotám nad 150 °C, se rovněž mohou vytvářet určitá množství dioxinů. To se týká 

především chlorderivátů benzenu a chlorfenolů. 

V minulosti se chlorfenoly vyráběly i v Československu, a to do roku 1969, a sice 

ve Spolaně Neratovice. Problém s dioxiny ve Spolaně vznikl zavedením nové technologie 

zpracování derivátu fenolu, z nějž se zde vyráběl trichlorfenolát a pentachlorfenolát sodný. 

Tyto látky byly velice žádané a používané jako antiseptika, pleťové a protiplísňové 

přípravky. Dioxiny zamořily ve Spolaně v obrovském množství výrobní budovy, půdu, 

podzemní vody a vzduch. Nejvíce k jejich vzniku docházelo v letech 1965-1968 při výrobě 

nebezpečného herbicidu 2,4,5-T, který proslul jako součást amerického bojového 

prostředku Agent Orange. Právě dioxiny způsobily těžké onemocnění desítkám pracovníků 

Spolany. Četné zdravotní potíže zaměstnanců závodu dovedly tehdejšího ředitele Spolany 

k rozhodnutí nový provoz uzavřít. Až po čase byl jako příčina nemocí odhalen TCDD 

a zjistilo se, že jsou jím zamořeny i výrobní haly. Dlouhou dobu se vůbec nevědělo, jak 

s kontaminovanými budovami naložit, až od roku 1982, kdy začaly vznikat různé koncepce 

jejich asanace.[24, 25] 
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Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc z Kliniky nemocí z povolání VFN a 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy je jedním z lidí, kteří celý případ podrobně sledovali: 

Tetrachlordibenzo-p-dioxin je pravděpodobně jednou z nejtoxičtějších látek, kterou 

až dosud člověk vyrobil. Tato pevná substance je velmi špatně rozpustná ve vodě, lépe 

v tucích a v organických rozpouštědlech, je stálá vůči kyselinám a alkáliím a extremně 

odolná vůči teplotám. 

V druhé polovině šedesátých let se ve Spolaně Neratovice vyráběl  

2,4,5-trichlorfenoxyoctan sodný a butylester kyseliny 2,4,5-trichlorfenoxyoctové. 

S největší pravděpodobností zde při alkalické hydrolýze tetrachlorbenzenu vznikal 

tetrachlordibenzo-p-dioxin, jehož koncentrace v ovzduší nebyla nikdy měřena, protože v té 

době se o jeho existenci ještě nevědělo. Přítomnost tetrachlordibenzo-p-dioxinu ale byla 

posléze prokázána jak ve finálním výrobku herbicidu Arboricidu E, tak i v omítce a ve 

vnitřním vybavení výrobních prostor. V souvislosti se stále se měnící technologií výroby 

(po celou dobu se jednalo pouze o poloprovoz a někdy byla výroba i na několik měsíců 

přerušena) pravděpodobně kolísalo i množství vedlejšího meziproduktu TCDD. Tím si lze 

vysvětlit, proč při zavádění výroby onemocnělo v roce 1965 jen několik osob a teprve v 

letech 1967 až 1968 nastalo hromadné onemocnění osmdesáti zaměstnanců. Byli postiženi 

dělníci, technici, inženýr, lidé, kteří zde pracovali dva týdny až řadu měsíců. 

Osmdesát nemocných představuje přibližně jednu čtvrtinu až pětinu osob, které zde 

v průběhu let výroby byly zaměstnány. Výroba byla definitivně zastavena v roce 1968. 

Z postižených bylo hospitalizováno padesát pět mužů, jejichž průměrný věk v době první 

hospitalizace byl 33,6 let. Byli mezi nimi mládenci na prahu dospělosti, muži středního 

i vyzrálého věku. 

Intoxikace se nejčastěji projevovala kožními změnami zvanými akné chlorina. Na 

kůži se vytvářely cysty, které často zhnisaly, komedony a maximum změn bývalo na 

obličeji, trupu a genitálu. Mnohé projevy byly tak těžké a rozsáhlé, že změnily zevnějšek 

nemocného k nepoznání. Tetrachlordibenzo-p-dioxin však zasáhl i do mnoha jiných dějů 

v organismu. Porucha metabolismu porfyrinů se projevila temným zbarvením pokožky 

s přídatnými změnami, které symptomatickou jaterní porfyrii provázejí. Častým nálezem 

byla porucha metabolismu tuků a uhlovodanů, což může mít význam pro rozvoj 

arteriosklerózy. 
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Časté údaje nemocných o únavě a slabosti dolních končetin bylo možné 

dokumentovat elektromyografickým vyšetřením periferních nervů dolních končetin, které 

nasvědčovalo poškození těchto nervů. 

Je pravděpodobné, že tetrachlordibenzo-p-dioxin byl přímo zodpovědný i za 

poruchu činnosti mozku zjišťovanou při psychiatrickém vyšetření. Na psychických 

změnách se však druhotně podílela i tristní situace nemocných: zohyzdění, nejistota 

z budoucnosti, strach ze smrti. Úmrtí jednoho z nich na následky intoxikace tyto obavy 

znásobily. V některých případech byla zjištěna i lehčí léze jaterní, ověřená bioptickým 

vyšetřením. 

Jaký byl průběh onemocnění? Vzhledem k tomu, že nebyl znám mechanismus 

patologických dějů, které tetrachlordibenzo-p-dioxin v organismu způsobil, nebylo možné 

zavést kauzální léčbu. Léčeny tedy tehdy byly jen příznaky, které nejvíce trápily nemocné. 

Byla rovněž iniciována snaha co nejvíce informovat pacienty, jejich ošetřující lékaře 

a v rámci prevence bylo postiženým doporučováno, aby ve svém osobním nebo pracovním 

životě ani v budoucnosti při stabilizaci zdravotního stavu nepřicházeli do styku s látkami, 

o nichž je známo, nebo se důvodně předpokládá, že by mohly poškozovat orgány 

a systémy, které byly poškozeny tetrachlordibenzo-p-dioxinem. 

Během prvních tří let bylo u některých pacientů pozorováno zhoršování 

zdravotního stavu často v souvislosti s prodělanou běžnou infekcí, stresovou situací, 

zvýšenou fyzickou námahou, ale i bez zjevné vyvolávající příčiny. Asi po pěti letech se 

stav u většiny nemocných stabilizoval.  

Kdyby v době zahájení výroby byl u nás přístup k celosvětovým informacím 

takového rozsahu, jako je nyní, stěží by krajský hygienik povolil výrobu uvedených 

herbicidů bez přísných bezpečnostních opatření. 

Trpkost mnohých postižených se obracela proti Spolaně Neratovice; je to přirozené, 

onemocněli zde. Avšak vedení podniku nebylo možné vytknout ani porušení hygienických 

předpisů, ani lidský nezájem a snahu pomoci postiženým. V té době o možné přítomnosti 

vysoce toxického tetrachlordibenzo-p-dioxinu nevěděl ani krajský hygienik, ani chemici 

závodu ba ani lékaři.[25] 
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Dioxiny však ve Spolaně vznikaly při výrobě dalších chlororganických látek jako 

např. DDT, Lindanu, pentachlorfenolu, ethylendichloridu, vinylchlorid monomeru, PVC 

atd. Dioxiny byly rovněž nalezeny ve Spolaně i tam, kde je nikdo neočekával - ve staré 

amalgámové elektrolýze. Pentachlorfenol se používal jako konzervační látka dřeva a byl 

obsažen např. v Pentalidolu, Dřevodekoru a na začátku výroby i v Luxolu. Kontaminující 

složkou z jeho výroby byly právě dioxiny, a to až v množstvích 1 g/kg. Ty se nyní 

postupně odpařují do prostředí ze starých nátěrů a při spalování. Množství takto 

uvolňovaných PCDDs/PCDFs se dá jen obtížně bilancovat. [24, 25] 

 
Obrázek 5: Únik chloru ze Spolany Neratovice během povodní v roce 2002 [26] 

Během tisícileté povodně v srpnu 2002 (obrázek 5) byl ve Spolaně Neratovice 

vyhlášen třikrát nejvážnější třetí stupeň chemického poplachu kvůli úniku chloru. Celkem 

uniklo asi 760 kg tohoto plynu. Kontrola České inspekce životního prostředí odhalila, že 

velká voda z nedostatečně zabezpečené chemičky vyplavila mnohem více látek. Objem 

mnohých z nich dosahoval desítek tun. [26] 

Další možnost vzniku PCDDs/PCDFs je při regeneraci katalyzátorů používaných 

při zpracování ropy a při regeneraci aktivního uhlí. Byly rovněž zjištěny v kalu grafitových 

elektrod používaných při elektrolytické výrobě chloru.[27] 
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3.4 Dioxiny v organismech 

Dioxiny se do organismu suchozemských živočichů dostávají v naprosto 

rozhodující míře potravou. Využitelnost PCDDs/PCDFs rozpuštěných v tucích bývá 

zřetelně vyšší než ze stejné dávky rozpuštěné resp. suspendované ve vodě. S rostoucí 

velikostí molekuly resorpce ze střevního traktu výrazně klesá, což se nejzřetelněji 

projevuje u heptachlorovaných a oktachlorovaných kongenerů.  

Jako silně lipofilní látky se dioxiny ukládají v tukových tkáních a tuku řady orgánů, 

zejména v játrech. Rozdělení v těle zřetelně závisí na druhu živočicha. Poměr koncentrací 

dioxinů v játrech a tělním tuku klesá v pořadí hlodavci – ptáci – opice – člověk – ryby. 

Vysoká míra zadržování 2,3,7,8 substituovaných kongenerů u hlodavců se přisuzuje 

přítomnosti specifických a indukovatelných poloh v jaterních buňkách. U všech savců je 

příjem mateřským mlékem významnější než přechod přes placentu během nitroděložního 

vývoje. Byl prokázán přechod přes placentu z matky na plod, protože dioxiny byly zjištěny 

v tuku mrtvě narozených dětí i v placentární krvi. Dioxiny jsou zřejmě spjaty s přechodem 

mastných kyselin z matky do plodu. V těle, především v játrech, většiny živočišných druhů 

se zadržují převážně jen 2,3,7,8 substituované kongenery. 

Rozložení PCDDs/PCDFs v lidském těle je výrazně odlišné od situace u většiny 

laboratorních zvířat. Většina se ukládá v tělních tucích. Vylučování je u člověka podstatně 

pomalejší než u jakýchkoli jiných prozkoumaných savců. Důsledkem jsou výrazně vyšší 

koncentrace dioxinů v tkáních člověka, než se zjišťuje při stejných dávkách u hlodavců. 

Ukazuje se proto, že faktory ekvivalentní toxicity zjištěné u ptáků a u ryb jsou pro 

toxikokinetické modelování vhodnější než data získaná u savců.[28] 

Rozhodující množství dioxinů u ryb přijímají pstruh a paví očko (Poecilia 

reticulata) potravou, příjem z vody je podstatně nižší. Je zajímavé, že při půlročním 

podávání dvaceti osmi kongenerů PCDDs a čtyřiceti pěti kongenerů PCDFs ve formě 

popílku ze spalovny TKO v krmivu pavím očkům se ve tkáních kumulovalo jen čtrnáct 

těchto kongenerů a to těch, které jsou substituovány v polohách 2,3,7 a 8, tedy 

toxikologicky nejzávažnějších. To se dává do souvislosti s nízkou propustností membrán. 

Nejvyšší koncentrace dioxinů se zjišťují v játrech a střevech, ale největší podíl se hromadí 

ve svalovině. Biokoncentrační faktory ryba/voda se udávají kolem dvou tisíc až dvacet šest 

tisíc, přičemž za obvyklou se považuje hodnota kolem pěti tisíc.[5] 
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Dioxiny v živočišném organismu částečně metabolizují, a to oxidací a redukční 

dechlorací. Vůči metabolickým přeměnám jsou nejodolnější 2,3,7,8-substituované 

kongenery. 

Dochází ke studiu vlivu dioxinů, v prvé řadě opět 2,3,7,8-TCDD, na reprodukční 

pochody. Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) nemá estrogenní účinky, ale za určitých 

podmínek působí jako antiestrogen. U štěňat se zjistilo, že dávky neškodné pro feny však 

narušily reprodukční soustavu jejich mláďat. Projevilo se to však až v období jejich 

pohlavního dospívání, a sice snížením počtu spermií a nižší plodnosti psů, změnami 

vnějších genitálií a opožděným dospíváním fen. Tyto jevy se projevily rovněž 

u studovaných krys a křečků. Existují proto určité obavy z kojení dětí. 

Dioxiny zasahují do několika míst hormonálního systému, a sice podílí se na 

snížení hladiny androgenů a inzulínu, ovlivňují hladiny hormonů štítné žlázy, 

glukokortikoidů a melatoninu, který reguluje denní rytmus organismu. Obecně platí, že 

každá cizorodá látka, která je hormonálně aktivní představuje potenciální problém.[29] 

3.4.1 Hospodá řská zví řata 

Dosavadní výzkum se zabývá především přechodem dioxinů do mléka dojnic, 

v menší míře do tkání skotu a do vajec slepic. Prakticky jediným zdrojem PCDDs/PCDFs 

u skotu jsou krmiva. Ta jsou kontaminovaná především z atmosféry významněji než 

z půdy či půdou. Takto přijaté dioxiny se zčásti uloží v tělních tukových tkáních a v tuku 

orgánů, zčásti se vyloučí mlékem a výkaly. Do mléka přichází kolem 15–20 % přijatých 

PCDDs/PCDFs, dost významný podíl se vyloučí trusem, zatímco močí jen zanedbatelná 

část. Absorpce z trávicího traktu klesá s rostoucím stupněm chlorace. 

Při modelovém zavedení olejových roztoků osmi čistých kongenerů 

PCDDs/PCDFs do bachoru dojnic se nejvyšší koncentrace dioxinů v mléce zjistila již den 

po podání. Během dalších pěti až šesti dnů poklesla na 10–15 % maxima. Ve druhém 

a třetím měsíci po podání probíhalo vylučování kinetikou reakce prvého řádu. Většina 

kongenerů měla poločas vylučování mezi čtyřiceti až padesáti dny. Mimořádně krátký 

poločas 0,8 dne u 2,3,7,8-TCDD se přisuzuje vysoké rychlosti jeho metabolické eliminace. 

V těle zůstalo zadrženo 2–36 % kongenerů, nejméně však 2,3,7,8-TCDD. Poločas 
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vylučování pro ekvivalentní toxicitu se pohybuje kolem osmdesáti dnů. Dioxiny mohou 

být uvolňovány z tělních tuků i při kladné energetické bilanci. 

Ze zastoupení kongenerů v mléčném tuku lze odvodit, z jakých zdrojů dioxiny 

pocházejí. Doporučuje se použít 2,3,4,7,8-PeCDF jako markr obsahu v syrovém mléce, 

protože představuje asi polovinu z ekvivalentní toxicity mléčného tuku. Je rovněž ve velmi 

těsné korelaci s dalšími kongenery v mléce a dá se spolehlivě stanovit.  

U slepic, které mají přístup k půdě, se prokázalo, že obsah dioxinů i zastoupení 

kongenerů ve vejcích i svalovině odpovídají stavu kontaminace půdy. Při 25–30 ng/kg 

půdy obsahovalo celé vejce dioxiny v množství 25–35 ng/kg.[15] 

3.4.2 Potraviny  

Člověk přijímá potravou více než 95 % dioxinů. Zbytek pak z ovzduší, cigaret, ale 

i z pitné vody. Mléko a mléčné výrobky mohou být druhotně kontaminovány dioxiny 

uvolňovanými z papírových obalů. Míra přechodu závisí zejména na obsahu 

PCDDs/PCDFs v obalu, na obsah tuku v potravině, délce styku a teplotě. Dioxiny mohou 

však přecházet také do potravin i přes polyethylenový film, kterým je papír laminován.  

Většina dioxinů přechází z obalu do mléčného tuku již v prvém týdnu skladování, 

a to tím rychleji, čím více jich obal obsahuje. Přechod je v rozmezí 3–25 % toxického 

ekvivalentu z celkového obsahu v obalu a roste s tučností potraviny. 

Jak již bylo zmíněno, koncentrace dioxinů v rybách závisí na obsahu PCDDs/PCDFs 

v jejich životním prostředí, obsahu tuku, způsobu života a postavení v potravním řetězci. 

Byla zjištěna významná korelace mezi celkovým obsahem PCBs a ekvivalentní toxicitou 

dioxinů v rybím mase.[15] 

3.5 Dioxiny v ovzduší 

Ovzduší je složkou životního prostředí, do níž vstupuje většina vytvořených 

dioxinů. Docent I. Holoubek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

zpracoval souhrnný pohled na osud PCDDs/PCDFs v atmosféře a na podmínky jejich 

přenosu. V ovzduší měst i neznečištěných oblastí je 20–60 % TCDDs v plynné fázi a tento 
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podíl roste při vyšších teplotách. Dioxiny v plynné fázi mohou v  troposféře podléhat 

následujícím dějům, seřazeným podle klesající významnosti:[30] 

- fotolýze, která degraduje především tetra- a výše chlorované dibenzofurany, 

- reakci s OH radikály, probíhající zejména u tetra- a níže chlorovaných dibenzofuranů, 

- suché depozici, 

- mokré depozici, 

- reakci s peroxidovými radikály, dusičnanovými radikály a s ozonem. 

Vypočitatelná životnost dioxinů v plynné fázi v troposféře se pohybuje za běžných 

podmínek od 0,8–2 dnů pro izomery TCDD po 9,6 dne pro OCDD a od 1,9-11 dnů pro 

izomery TCDF. V zimě je životnost dioxinů delší než v létě. 

Životnost dioxinů vázaných na částicích je určována především fotolýzou a mokrou 

depozicí částic. Rychlost úbytků PCDDs/PCDFs v dešti, mlze a v oblačné vodě bude asi 

srovnatelná se situací v povrchových vodách.[21] 

Vůči chemickému odbourávání jsou dioxiny značně stálé. Pokud nejsou vymyty 

srážkami, počítá se s životností vyšší než deset dnů, což umožňuje dálkový přenos. Ten se 

může podílet, ovšem spolu s lokálními emisemi z vytápění hnědým uhlím, dřevem 

a dalšími tuhými palivy, resp. odpady, na značně vysokých koncentracích dioxinů na 

meteorologické stanici v Košerácích na Pelhřimovsku. Tato lokalita byla vybrána jako 

ekologicky čistá a má představovat hodnotu pozadí.[7, 21] 

3.5.1 Platná legislativa 

Pro stanovení PCDDs/PCDFs byla vypracována manuální metoda určená pro 

měření hmotnostních koncentrací PCDDs/PCDFs okolo 0,1 ng I-TEQ/m3 v odpadních 

plynech ze stacionárních zdrojů. Tato evropská norma stanoví jak metodu validace, tak 

soubor požadavků řízení jakosti, které musí být splněny při odběru vzorků PCDDs/PCDFs. 

V průběhu srovnávacích měření uvedených tří metod odběru vzorku prováděných ve 

spalovnách komunálního odpadu při úrovni emisí asi 0,1 ng I-TEQ/m3 se tyto metody jevily 

jako srovnatelné s očekávanou hodnotou nejistoty. Validační zkoušky byly prováděny 

s odpadními plyny ze spaloven komunálního odpadu s obsahem asi 0,1 ng I-TEQ/m3 

a s obsahem prachových částic od 1 mg/m3 do 15 mg/m3. Přestože tato evropská norma byla 
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vypracována a validována především pro odpadní plyny produkované spalovnami odpadů, 

zkušenosti z praxe prokázaly, že ji lze použít v širokém rozsahu koncentrací a pro různé zdroje 

emisí. 

Postup uvedený ve všech třech částech EN 1948 určuje požadavky, které je nutné 

splnit při stanovení 17 kongenerů nezbytných pro výpočet celkového I-TEQ. 

Přestože dosud nejsou k dispozici příslušné validované charakteristiky, jsou 

uvedené měřicí metody vhodné nejen pro stanovení PCDDs/PCDFs, ale i pro stanovení 

ostatních netěkavých sloučenin, jako například PCBs podobných dioxinům (podrobnosti 

týkající se odběru a analýzy vzorků (viz ČSN EN 1948–4).[31] 

Pro souhrnné vyjádření obsahu PCBs ve vzorcích byl podobně jako v případě 

PCDDs/PCDFs na základě studií in vivo a in vitro vytvořen tzv. mezinárodní faktor 

toxického ekvivalentu (I-TEF) pro porovnání předpokládaných toxických účinků 

jednotlivých kongenerů PCB vztažených k toxicitě 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxinu 

(TCDD).[32]. V následující tabulce 1 jsou uvedeny faktory ekvivalentu toxicity. 

Tabulka 1: Faktory ekvivalentu toxicity (WHO-TEF) (ČSN 1948-4 ) [32] 

Kongener WHO-TEF 2006 WHO-TEF 1998 I-TEF 1988 
chlorované dibenzo-p-dioxiny 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 

non-ortho substituované PCBs 

3,3’,4,4’-TCB(77) 0,0001 0,0001 - 

3,4,4’,5-TCB (81) 0,0003 0,0001 - 

3,3’,4,4’,5-PeCB (126) 0,1 0,1 - 

3,3’,4,4’,5,5’-HxCB (169) 0,03 0,01 - 

mono-ortho substituované PCBs 

2,3,3’,4,4’-PeCB (105) 0,0003 0,0001 - 

2,3,4,4’,5-PeCB (114) 0,0003 0,0005 - 

2,3’,4,4’,5-PeCB (118) 0,0003 0,0001 - 

2’,3,4,4’,5-PeCB (123) 0,0003 0,0001 - 

2,3,3’,4,4’,5-HxCB (156) 0,0003 0,0005 - 

2,3,3’,4,4’,5’-HxCB (157) 0,0003 0,0005 - 

2,3’,4,4’,5,5’-HxCB (167) 0,0003 0,00001 - 

2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB (189) 0,0003 0,0001 - 
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3.5.2 Metody stanovení 

Analýza se skládá z tří základních kroků – vzorkování, úprava vzorku (tj. izolace 

analytů a jejich zakoncentrování) a vlastní analýza. Pro vzorkování lze použít některou ze 

tří základních typů metod (ČSN EN 1948–1). 

Při vzorkování analytů touto metodou lze použít několika modifikací této metody. 

Zahrnuje vždy použití filtrů ze skelných nebo z křemenných vláken tvaru extrakční patrony 

(thimble) a kondenzačního systému tvořeného spirálovým vodním chladičem a soustavou 

kondenzačních baněk. 

Při použití všech metod je vzorek aerosolu odebírán isokineticky odběrovou 

vyhřívanou sondou. Vzorkovací tratě všech uvedených typů musí být před použitím velmi 

pečlivě extrahovány acetonem tak, aby neobsahovaly stopy analytů. Na druhé straně po 

ukončení vzorkování musí být celý postup extrakce zopakován, tentokrát za účelem 

kvantitativního vyjmutí analytů. Získaný extrakt se dále zpracovává, zpravidla pomocí 

chromatografických separačních metod.  

Cílem tohoto postupu je maximální zjednodušení matrice, která je použita k vlastní 

analýze. Vlastní vzorkovací procedura je velice pečlivě kontrolována pomocí standardních 

přídavků 13C značených vzorkovacích standardů. Těmito standardy se značkují (spikují) 

před začátkem vzorkování všechny pevné filtrační materiály. 

Úprava vzorku spočívá především v izolaci analytů a odstranění rušivých látek, 

které obvykle doprovázejí v matrici vzorku sledovanou skupinu analytů. Separace se 

provádí využitím plynové chromatografie na vhodných kolonách. Výtěžnost jednotlivých 

2,3,7,8-chlorsubstituovaných PCDDs/PCDFs z extrakčních standardů v každém vzorku 

musí být v rozmezí 50 % až 130 % pro tetra- a hexachlorované kongenery, 40 % až 130 % 

pro hepta- a oktachlorované kongenery (ČSN EN 1948–2). 

Stanovení PCDDs a PCDFs se provádí výlučně plynovou chromatografií ve spojení 

s hmotnostním detektorem. Minimálním požadavkem na použité zařízení je vysoké 

rozlišení (více než 10 000), které umožňuje použití všech značených standardů. Pro každý 

2,3,7,8-chlorsubstituovaný kongener musí být zaznamenány alespoň dva ionty. To platí jak 

pro přirozený kongener, tak pro značený kongener. V současné době však neexistuje 

chromatografická kolona, která by umožnila separaci všech 2,3,7,8-chlorsubstituovaných 
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kongenerů od všech ostatních kongenerů, které nejsou substituovány chlorem v polohách 

2,3,7,8. Úplné separace může být dosaženo vícenásobnou analýzou vzorku na odlišných 

kolonách s různou polaritou. 

Uvedené evropské normě odpovídá metoda zavedená US EPA Method 23 Dioxin 

and furan (Code of Federal Regulations US EPA 1999).[ 3, 31] 

3.6 Dioxiny ve vod ě 

Do povrchových vod se dioxiny dostávají mokrou i suchou depozicí z ovzduší, 

vodní erozí kontaminované půdy a lokálně s odpadními vodami z bělení buničiny chlorem. 

Jako vhodná matrice pro stanovení imisí dioxinů i dalších polutantů se jeví sníh. 

Dobře se vzorkuje a lze stanovit dobu depozice. Určitá množství dioxinů se z létavého 

popílku vymývají vodou. V povrchových vodách však podléhají poměrně rychlému 

fotolytickému rozkladu pseudomonomolekulárního průběhu působením slunečního záření. 

Pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny 1,2,3,4,7-PeCDD byl stanoven poločas rozkladu 

0,94 dne, pro heptadioxin 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2,48 dne.[5] 

V odpadních vodách se PCDDs/PCDFs kumulují v následujícím řetězci 

plankton – bezobratlí – býložravé ryby – dravé ryby, avšak z dosavadních poznatků zatím 

nelze vyvodit nějaké zobecnitelné závěry. U ptáků živících se rybami, a to zejména 

v lokalitách kontaminovaných odpady z bělení buničiny chlorem, se projevily edémy, 

deformace dlouhých kostí, zhoršená reprodukce a dokonce i jejich úhyn.[2] 

Technologie čištění odpadních vod s účinnou sedimentací suspendovaných látek 

a s biologickým rozkladem části látek rozpuštěných vedou k tomu, že se podstatná část 

dioxinů hromadí v čistírenských kalech. Na celkovém obsahu PCDDs/PCDFs v odpadních 

vodách a následně v kalech se podílejí splachy, které se do kanalizace dostávají se 

srážkami. Část zdrojů se však dosud nepodařilo identifikovat. Koncentrace dioxinů i jejich 

kongenerované složení v kalech jsou téměř vyrovnané v obdobích sucha ale i dešťů.[5] 
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3.6.1 Platná legislativa 

Součet dioxinů a furanů se požaduje u odpadních vod ze spaloven odpadů (z čištění 

plynů), čímž se rozumí součet množství jednotlivých látek násobené koeficienty 

ekvivalentu toxicity (viz Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.).[31] 

Pro průmyslové odpadní vody je stanoven limit pro součet dioxinů a furanů 

0,3 ng/l. Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený 

koeficienty ekvivalentu toxicity uvedenými v tabulce 2. 

Tabulka 2: Koeficienty ekvivalentu toxicity pro jednotlivé látky 

Název koeficient ekvivalentu toxicity 

2,3,7,8-tetrachordibenzodioxin (TCDD) 1 

1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)  0,5 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)  0,1 

1,2,3,7,8,9--hexachlordibenzodioxin (HxCDD)  0,1 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD)  0,01 

Oktachlordibenzodioxin (OCDD)    0,001 

2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)   0,1 

2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)   0,5 

1,2,3,7,8- pentachlordibenzofuran (PeCDF)   0,05 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)  0,1 

1,2,3,7,8,9- hexachlordibenzofuran (HxCDF)  0,1 

1,2,3,6,7,8- hexachlordibenzofuran (HxCDF)  0,1 

2,3,4,6,7,8- hexachlordibenzofuran (HxCDF)  0,1 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF)  0,01 

1,2,3,4,7,8,9- heptachlordibenzofuran (HpCDF)  0,01 

Oktachlordibenzofuran (OCDF)  0,001 

U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty budou 

pokládány za splněné, pokud pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok 

každé tři měsíce), nepřekročí žádná hodnota limitní hodnotu koncentrace. Limitní hodnoty 
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musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin 

obsahující tyto látky vypouštěny ze spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody 

z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spolu – spalovací zařízení v čistírně 

odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se 

uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin 

čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, 

musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.[33] 

3.6.2 Metody stanovení 

Pro stanovení sedmnácti kongenerů PCDFs a PCDDs, které mají největší 

toxikologický význam, je k dispozici metoda EPA: U.S. EPA 1656 Tetra –through 

Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution High Resolution Gas 

Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry. 

Postupy pro stanovení PCDFs a PCDDs jsou instrumentálně, pracovně a finančně 

mimořádně náročné, a proto stanovení těchto látek provádí jen omezený počet laboratoří 

(např. AXYS – Varilab, s.r.o. ve Vraném n/Vlt.). Tyto látky jsou po izolaci analyzovány 

plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií.[13, 31] 

3.7 Dioxiny v sedimentech 

Z dlouhodobého hlediska se sedimenty stávají sekundárním zdrojem kontaminace 

živých organismů. Sníží-li se vstup dioxinů do vody, sorbované kontaminanty se následně 

uvolní ze sedimentu do vodní fáze a stanou se tak opět biologicky využitelnými. Tyto 

pochody se odhadují na řadu desetiletí. 

Přechod dioxinů do těl ryb, především do jejich lipidových složek, závisí jednak na 

druhu ryby, jednak na kongeneru. Zjistilo se, že sedimenty kontaminované dioxiny vyvolaly 

indukci enzymů cytochromu P450 a EROD (enzym ethoxyresorufin-O-deethylása) a zvětšení 

jater kapra. Indukci enzymů lze proto u ryb využít jako metodu pro určování toxicity 

sedimentů.[2,5] 
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3.7.1 Platná legislativa 

Limity pro obsah dioxinů v sedimentech jsou jen vodítkem a nikoliv zákonnými 

limity. Ministerstvo životního prostředí je stanovilo v návaznosti na podmínky pro nutné 

sanační zásahy v souvislosti s likvidací starých ekologických zátěží. Jedná se o jakési 

limity pro toxické látky v prostředí. Dodnes je to jediný předpis, kterým se lze v České 

republice řídit. Limity „A“, „B“ a „C pro obytnou zónu“ jsou 1, 100 a 500 pg I-TEQ/g 

dioxinů (PCDD/F). Pro srovnání uvádím, že například holandská norma pro zemědělské 

půdy stanovuje limit pro obsah dioxinů v sedimentech 10 pg I-TEQ/g dioxinů (PCDD/F). 

Limit „A“ je vykládán jako pozaďová hodnota, čili jakási hranice mezi čistým 

prostředím a prostředím znečištěním. Limit „B“ jako hodnota, po jejímž překročení již 

hrozí poškození zdraví či životního prostředí vyžadující trvalejší monitoring a je-li 

překročen limit „C“, je nutné území sanovat. Tyto limity byly stanoveny pro účely 

sanování starých ekologických zátěží jako je například Spolana Neratovice, kde se po 

dlouhá léta vyráběly pesticidy a další chemické látky.[34] 

3.7.2 Metody stanovení 

Polychlorované bifenyly jsou z půdy i sedimentů extrahovány třepáním nebo 

sonifikací s acetonem, směsí aceton-hexan, dichlormethan-hexan aj. Přečištění půdních 

extraktů je nezbytné. Bývá užívána adsorpční kapalinová chromatografie (LSC) nebo 

gelová permeační chromatografie (GPC).  

K zakoncentrování se používá rotační vakuová odparka, koncentrátor Kuderna-Danish 

nebo odfoukání inertním plynem, nejčastěji se používá dusík. Analytická koncovka bývá 

především kapilární plynová chromatografie, často s nástřikem „on-column“. Pro 

kvantifikaci bylo vybráno dle IUPAC sedm nejčetnějších kongenerů s číselným označením 

28(Cl3), 52(Cl4), 101 a 118 (Cl5), 138 a 153 (Cl6) a 180 (Cl7). 

Nejtoxičtější z polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů jsou 

symetrické kongenery s chlorem v polohách 2, 3, 7, 8 to je 7 PCDD a 10 PCDF, které jsou 

sledovány a celková toxicita je přepočítávána pomocí faktoru toxicity (Toxic Equivalency 

Factor – TEF) uváděného pro každý z vybraných kongenerů. Obsaženy jsou především 

v polétavém popílku a prachu ze spaloven, který se usazuje na okolní půdě.  
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Zeminy jsou nejčastěji (po usušení) opakovaně extrahovány třepáním nebo 

sonifikací směsí hexan-aceton (3:1 až 1:1), protřepány roztokem KOH, destilovanou 

vodou, koncentrovanou kyselinou sírovou a opět destilovanou vodou, vysušeny (síranem 

sodným) a odpařeny v koncentrátoru Kuderna-Danish. Popílek a prach je extrahován 

v Soxhletově extraktoru benzenem. Extrakt je dále čištěn na silikagelu, odpařen a odparek 

následně rozpuštěn v malém množství hexanu. Extrakty jsou čištěny sloupcovou 

chromatografií, obvykle na kombinovaných kolonkách. Jednotlivé frakce s vydělenými 

skupinami kongenerů jsou odpařeny a rozpuštěny v malém množství oktanu. 

Analytická koncovka je téměř výhradně kapilární tedy plynová chromatografie 

detekcí pomocí hmotnostního spektrometru (HRMS) detekcí. Kvantifikace s výhodnou 

metodou izotopového zřeďování, při které se používá izotopicky značených standardů 

(standardy obsahující uhlík 13C přidány před extrakcí, standard 37Cl4 – 2,3,7,8 TCDD 

v konečné fázi zpracování). Mez detekce tohoto stanovení 5pg PCDD pro EI a nízké 

rozlišení, pro NCI mez detekce až 0.05 pg.[35] 

3.8 Dioxiny v p ůdě a rostlinách 

Rozhodujícími zdroji kontaminace půdy dioxiny jsou spady z ovzduší, pocházející 

především ze spalovacích pochodů. Lokálně může dojít k vysokému znečištění z některých 

spaloven, chemických výrob, hutí a případně z hnojení čistírenskými kaly. 

Pro vzorkování půdy je třeba brát především v úvahu, že se dioxiny zachytí 

převážně ve svrchní vrstvě do hloubky asi 15 cm. V tenké povrchové vrstvě obsah 

PCDDs/PCDFs poměrně rychle klesá v důsledku jejich rozkladu světlem, odpařování 

a difuse. Perzistence toxikologicky závažných kongenerů v půdách je velmi vysoká, 

například pro 2,3,7,8-TCDD se uvádí poločas rozpadu až dvanáct let. Fotolýza probíhá jen 

ve svrchní vrstvě půdy do hloubky několika milimetrů, takže pravděpodobným limitujícím 

faktorem dekontaminace je rychlost pohybu dioxinů k povrchu půdy.[2] 

Dioxiny se mohou v rostlinách hromadit několika cestami:[36] 

- adsorpcí na povrchu kořenů, hlíz apod., 

- příjmem kořeny a transportem do nadzemních částí, 

- adsorpcí dioxinů odpařených z půdy v nadzemních částech rostliny, 
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- kontaminací nadzemních částí částicemi půdy, 

- zachycením spadu z ovzduší. 

Odpařování PCDDs/PCDFs z půdy a jejich zachycování listy rostlin mohou být 

značné. Pro azalku (Azalea indica) byly zjištěny biokoncentrační faktory pro listy/vzduch 

108-1 010 s hodnotami rostoucími se stupněm chlorace. Sorpce na povrchu rostlin je 

rychlá, zatímco těkání zpět do ovzduší je relativně pomalé. Předpokládá se, že dioxiny jsou 

zadržovány v povrchové vrstvičce kutikulárního vosku a nejsou ve větší míře 

translokovány do jiných částí listů. Poločas odbourávání slunečním světlem 2,3,7,8-TCDD 

sorbovaného na povrchu travního porostu byl čtyřicet čtyři hodiny, zatímco poločas 

vytěkání sto dvacet osm hodin. Za rozhodující proces eliminace dioxinů z povrchu rostlin 

se proto pokládá fotodegradace. 

U hlávkového salátu a lusků hrachu se zjistila jen nevelká kontaminace dioxiny, 

které pocházely z ovzduší. Suchý spad se ukázal jako rozhodující cesta kontaminace jílku 

mnohokvětého. Na listech se ukládají především tetra- až hexachlorované kongenery. 

Nositeli výšechlorovaných kongenerů byly především největší částice spadu, a to zejména 

během podzimu.[36] 
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4 ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ 

Podle WHO (FS No 225, červen 1999) je nejlepším způsobem spalování ve 

speciálních zařízeních při vysokých teplotách nad 850 °C. Pro likvidaci vysokých 

koncentrací dioxinů se používají teploty dokonce vyšší než 1 000 °C.  

Zkoumány jsou dnes i další metody, včetně možností biodegradace. Podle dalších 

odborníků je taková informace nepřesná. Za nejlepší způsob zneškodňování látek typu 

PCBs považují metody reduktivní dehalogenace kovy, které jsou považovány za náhradu 

spalovacích procesů. K likvidaci látek s dioxinovým efektem je potřebné speciální 

technologické zařízení dosahující teplot nad 1 200 °C. V současnosti není v České 

republice v provozu žádné zařízení na zneškodňování těchto látek. Některé odpady, 

například oleje kontaminované polychlorovanými bifenyly, se proto k zneškodnění 

vyvážejí do zahraničí.[37] 

Snížení emisí dioxinů ze spaloven lze dosáhnout následujícími způsoby: 

- teplotou spalování překračující co možná nejvýše 600 °C, 

- snížením přebytku kyslíku, 

- snížením teploty v elektrostatických odlučovačích z běžných 250 °C na 160 °C, 

- snížením obsahu tuhých částic v kouřových plynech. 

Kromě toho jsou potřebná ještě některá další opatření jako například: 

- zavedení dalšího speciálního čistícího stupně jako například záchyt na aktivním uhlí, 

- použití katalyzované oxidace s denitrifikačním zařízením (DeNOx) katalyzátory 

obsahujícími zejména oxid titaničitý, 

- inhibice katalyzátorů tvorby dioxinů na povrchu částic popílku vstřikováním 

triethanolaminu do proudu kouřových plynů před elektrostatickým odlučovačem, 

- vstřikování hydroxidu vápenatého jako sorbentu při vysokých teplotách nad 800 °C. 
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5 ZÁVĚR 

Dioxiny vznikají při průmyslové výrobě, při požárech, mírou toxicity se podobají 

polychlorovaným bifenylům (PCBs). V kontaminovaných oblastech vstupují do potravního 

řetězce a hromadí se v rostlinách a v živočišných tucích. Dioxiny s největší pravděpodobností 

vyvolávají rakovinu a vrozené vývojové vady. 

Odezva na dioxiny se může projevit již při velmi nízkých koncentracích. Nejlepším 

řešením je pokud možno předcházet vzniku těchto látek a jejich únikům do životního 

prostředí. S tím je nutné začít u zdroje jejich vzniku. Takový postup stanovuje 

Stockholmská úmluva, kterou již ratifikovala i Česká republika.   

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je právně závazná 

mezinárodní dohoda, jejímž cílem je eliminace vybraných persistentních organických 

látek. Úmluva se týká těchto dvanácti látek a jejich skupin: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, 

heptachlor, chlornan, mirex, toxafen, hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly 

(PCB), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) - zkráceně 

dioxiny a furany. 

Úmluva byla podepsána 23. května 2001 ve švédském Stockholmu. Dohoda právně 

zavazuje signatářské země omezit u vybraných látek výrobu, používání a vypouštění do 

životního prostředí. Česká republika úmluvu podepsala i ratifikovala. 5. února 2002 byla 

úmluva schválena parlamentem a 26. srpna 2002 byly do sekretariátu úmluvy oficiálně 

doručeny ratifikační listiny. Úmluva vstoupila v platnost dne 17. května 2004.  
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