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1 Úvod 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 

včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie [1]. 

 

Problematice životního prostředí je v současné době věnována velká pozornost, 

protože se dotýká všech oblastí života. Lidská civilizace svou rozpínavostí a agresivitou 

ovlivňuje jeho základní složky. Na povrchu naší planety lze jen stěží nalézt místo, které 

by nebylo zasaženo lidskou činností. Poškozování životního prostředí se v důsledku 

antropogenní činnosti postupně stále více stává globálním problémem, který zahrnuje 

globální klimatické změny, jejichž následkem je oteplování planety, zeslabování ozóno-

vé vrstvy ve stratosféře, kyselá atmosférická depozice, ohrožení biologické diverzity, 

degradace půdy, kontaminace vod, produkce odpadů, růst lidské populace, materiálních 

potřeb a mnoho dalších [2]. Nejen z těchto důvodů je problematice životního prostředí 

v současné době věnována velká pozornost s důrazem na ochranu všech jeho složek, 

nepostradatelných pro život na Zemi. Jedním z důvodů může být také fakt, že lidé si 

postupně uvědomují všechny škody a důsledky, které svou činností páchají. Zdroje, 

o kterých jsme si všichni mysleli, že jsou nevyčerpatelné, se v posledních letech, stále 

více stávají jistou vzácností. Toto vyvolává stále naléhavěji potřebu ochrany těchto 

zdrojů před dalším poškozováním, které krajinu znehodnocují z hlediska životního pro-

středí i účelového využívání [3]. 

 

Cílem diplomové práce „Toxicita nebezpečných chemických látek vyskytujících 

se v životním prostředí“ je přehled chemických látek významně nebezpečných z hledis-

ka ohrožení životního prostředí formou literární rešerše na téma: „Nebezpečné chemické 

látky toxické pro životní prostředí se zaměřením na problematiku perzistentních orga-

nických polutantů“ . V rámci tohoto přehledu jsou uvedena toxická působení chemic-

kých látek na jednotlivé složky životního prostředí a lidské zdraví. Na základě zjiště-

ných údajů je zpracován přehled znečišťujících látek ohrožujících vodní ekosystémy 

v rámci České republiky. Vývoj znečištění vodních toků v ČR je srovnán s platnými 

legislativními předpisy. 
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2 Rešerše 

Přehled průmyslové toxikologie 

MARHOLD, Josef. Přehled průmyslové toxikologie : Organické látky. 1. Praha : 

AVICENUM, 1986. 1744 s. ISBN 08-059-86. 

Kniha přehledu průmyslové toxikologie, zaměřená na organické látky, je tvořena 

dvěma svazky. Součástí těchto svazků je velké množství organických látek se stručným 

popisem jejich charakteristik. Publikace je zaměřena na účinky jednotlivých látek na 

lidské zdraví, popř. životní prostředí. 

 

Environmental pollution: health and toxicology 

RANA, SVS. Environmental Pollution : Health and Toxicology. Oxford, U.K. : 

Alpha Science International Ltd., 2007. 269 s. ISBN 1-84265-243-5. 

Publikace je rozdělena do 21 základních částí, které se zabývají problematikou 

znečišťování ovzduší, znečištění vod a půd. Jednou ze základních kapitol je také znečiš-

ťování životního prostředí radioaktivními látkami a těžkými kovy. Součástí knihy jsou 

základy toxikologie a ekotoxikologie. V rámci každé skupiny látek je uvedeno působení 

těchto látek na lidský organismus a životní prostředí. 

 

Soil and Water Contamination from molecular to catchment scale 

VAN DER PERK, Marcel. Soil and Water Contamination from molecular to 

catchment scale. The Netherlands : The M.C. Escher Company B.V., 2006. 379 s. ISBN 

0415409438.  

Kniha je rozdělena do čtyř částí: úvod do znečišťování vody a půdy, zdroje 

a chování znečišťujících látek ve vodě a půdě, transport a osud těchto látek ve vodě 

a půdě a příklady látek vyskytujících se ve vodě a půdě. 

První část se zabývá základními polutanty vyskytujícími se v životním prostředí, 

jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a podzemními a povrchovými vodami. 

Druhá část je zaměřena na druhy přírodních a antropogenních zdrojů látek ohrožujících 

životní prostředí, těžké kovy, radionuklidy a organické polutanty s uvedením jejich cha-

rakteristik. Třetí část pojednává o problematice transportu a transformace jednotlivých 

látek. Poslední část knihy využívá zpracované poznatky z její první a druhé části, pro 

zpracování přehledu látek nejčastěji se vyskytujících v životním prostředí a ohrožující 

jeho vybrané složky (tj. vodu a půdu). 
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3 Životní prostředí 

Pojednat o životním prostředí v celé jeho šíři je vzhledem k jeho rozsáhlosti 

téměř nemožné, proto je tato problematika rozložena do jednotlivých základních složek 

prostředí, kterými jsou ovzduší, voda, horninové prostředí a půda [4]. Do těchto zá-

kladních složek životního prostředí spadá také problematika znečišťování odpady, které 

bude v rámci ochrany životního prostředí v souvislosti s chemickými látkami, které jej 

ohrožují, věnována jedna z podkapitol (7.2.1.4). Důležitými faktory, které mají nepříz-

nivé dopady na životní prostředí, jsou fyzikální vlivy (např. hluk, ionizující a elektro-

magnetické záření či tepelné vlivy znečištění). 

Výše uvedeného členění životního prostředí do jeho jednotlivých základních 

složek je dodržováno v rámci celé diplomové práce. V důsledku velkého obsahového 

rozsahu problematiky složek životního prostředí (tedy ovzduší, vody, horninového hos-

podářství a půdy) je každé z těchto složek věnována samostatná kapitola. 

Moderní definice představuje ekotoxikologii jako hraniční obor mezi toxikologií 

(tj. multidisciplinární vědou, která je zaměřena na zkoumání negativního vlivu chemic-

kých sloučenin na živé organismy) a ekologií (tj. biologickou vědou, zabývající se vzta-

hem organismů a jejich prostředím a vztahem organismů navzájem – také ochrana ži-

votního prostředí) [5]. V užším slova smyslu se zabývá působením cizorodých látek na 

volně žijící organismy v jejich prostředí, v širším pojetí zahrnuje do sféry studia také 

přístup škodlivin z prostředí na člověka, ať už přímo ze složek prostředí (tj. z ovzduší, 

vody či půdy), nebo také prostřednictvím přirozených nebo člověkem řízených potrav-

ních řetězců [5]. Proto znečištění vnějšího i vnitřního ovzduší, nízká kvalita vody, kon-

taminace půd a mnoho dalších faktorů velice úzce souvisí s působením nebezpečných 

chemických látek obsažených ve složkách životního prostředí na lidské zdraví. Z tohoto 

důvodu bude v každé podkapitole kromě samotných účinků na životní prostředí, týkající 

se specifické znečišťující látky dané složky životního prostředí, věnována také pozor-

nost charakteristickým účinkům této látky na lidské zdraví. 

3.1 Základní principy pohybu škodlivých látek 

v prostředí 

Znečišťující látky se dostávají do životního prostředí z různých zdrojů a na zá-

kladě svých fyzikálně-chemických vlastností jsou transportovány a účastní se biogeo-
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chemických cyklů v jeho jednotlivých složkách. Potravou, při dýchání i dalšími cestami 

se dostávají do organismů, kde dochází k jejich přeměně na neškodné metabolity, které 

se lehce vylučují, nebo dochází k tvorbě škodlivých či reaktivních produktů [5]. Tyto 

produkty jsou ve většině případů, po množstvích fyzikálních, chemických či biologic-

kých procesů, mnohem toxičtější než původní látky. 

Množství chemických látek, které se dostávají do životního prostředí, se vyzna-

čují tzv. bioakumulací (procesem, během kterého dochází k akumulaci chemické látky 

ze zevního prostředí do živého organismu) a perzistencí (schopností přetrvávat v jednot-

livých složkách prostředí – tzn., že látky jen těžce podléhají rozkladným reakcím). Pro-

blematika perzistentních organických látek bude řešena v rámci samostatné kapitoly 

diplomové práce (viz kapitola 5). Na Obr. 2.: je znázorněn osud a vliv znečišťujících 

látek na jednotlivé složky a funkce ekosystému. 

3.2 Biogeochemické cykly 

Živá hmota je tvořena třemi hlavními složkami organického původu. Jedná 

se o bílkoviny, cukry a tuky. Jejich syntézu zajišťuje kolem dvaceti nezbytných tzv. 

biogenních prvků. Nejobjemnější složku organické hmoty představují tzv. makroživiny, 

mezi něž patří uhlík (C), kyslík (O), dusík (N), vodík (H) a fosfor (P). Cesty těchto prv-

ků v přírodě jsou spojeny s biologickými, geologickými, fyzikálními a chemickými pro-

cesy. V nejširším smyslu tyto procesy lze označit jako tzv. biogeochemické cykly. Mo-

del obecného biogeochemického cyklu je znázorněn na Chyba! Nenalezen zdroj od-

kazů.. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1.: Obecný biogeochemický cyklus (Atmosféra – H2O, N2, O2, SO2, CO2; 

Biosféra – H, C, O, N, S; Litosféra – NO3
-; Hydrosféra – H2O, SO4

2-) [6] 

A 

B 

L H 
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Obr. 2.: Znečišťující látky v ekosystému [5] 

 

 

ODEZVA ORGANISMU 
toxicita 

(letální, subletální) 

ZDROJ 
znečišťující látka 

(fyzikálně-chemické vlastnosti) 

TRANSPORT A TRANSFORMACE 
biogeochemické cykly 

(ovzduší, voda, půda/sedimenty) 

EXPOZICE 
organismus 

(fyziologické a biochemické vlastnosti znečišťující látky) 

ODEZVA ORGANISMU 
(biotransformace, bioakumulace, přenos 

potravním řetězcem) 

POPULACE, SPOLEČENSTVO A 

ODEZVA EKOSYSTÉMU 

změny v populaci 

(reprodukce, imigrace, rozšíření, mortalita) 

POPULACE, SPOLEČENSTVO A 

ODEZVA EKOSYSTÉMU  

změna struktury a funkce společenstva 

(druhová diverzita, změny ve vztahu) 

POPULACE, SPOLEČENSTVO A 
ODEZVA EKOSYSTÉMU 

změna ve funkci ekosystému 
(poměr respirace a fotosyntézy, rychlost 

potravních cyklů) 
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4 Ovzduší 

Ovzduší (atmosféra) Země je plynný obal planety [6], který umožňuje život 

na Zemi tím, že chrání její povrch před škodlivými složkami slunečního a kosmického 

záření, která jsou v atmosféře pohlcována nebo rozptylována, a také před dopadem pev-

ných částic a těles z kosmu [7]. 

4.1 Znečišťování ovzduší 

Znečišťování ovzduší představuje jeden z nejvážnějších environmentálních pro-

blémů [8]. 

V oblasti ochrany ovzduší jsou používány dva základní pojmy, a to znečišťování 

a znečištění ovzduší. Znečišťováním ovzduší je označována činnost nebo děj, při kte-

rém se vnášejí do atmosféry znečišťující látky. Pojem znečištění ovzduší lze chápat jako 

přítomnost znečišťujících látek v ovzduší v takové míře a době trvání, při nichž se pro-

jeví nepříznivé ovlivňování životného prostředí [4, 9]. 

Znečišťování ovzduší má své příčiny a následky (Obr. 3.:). Příčinou jsou emise 

látek znečišťujících ovzduší z jednotlivých zdrojů. Tyto látky jsou od zdrojů 

k příjemcům přenášeny (transportovány) ovzduším. Znečišťující látky, které se vyskytu-

jí v přízemní vrstvě atmosféry a škodlivě působí na zdraví lidí, přírodu a hmotné statky, 

jsou označovány jako imise [4, 9]. 

Atmosférické znečišťující látky se během svého transportu (transmise) 

v ovzduší, působením řady fyzikálních a chemických procesů a reakcí, přeměňují a po-

stupně jsou z atmosféry odstraňovány ve formě suché nebo mokré atmosférické depozi-

ce. Suchá atmosférická depozice ukládá atmosférické příměsi na zemský povrch půso-

bením sedimentace, adsorpce, absorpce a dalších fyzikálních pochodů, a to ve formě 

plynné nebo tuhé (tzv. tuhého spadu). Mokré atmosférické depozice představují vymý-

vání znečišťujících látek, které je způsobeno dešťovými srážkami, sněhem nebo jinými 

formami srážek [4]. 
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Obr. 3.: Přenos znečišťujících látek v atmosféře [4] 

4.2 Zdroje znečišťování ovzduší 

Za znečišťující zdroje ovzduší lze považovat faktory na určitém místě, které 

způsobují uvolňování škodlivých látek do ovzduší. Znečišťující emise se rozptylují 

do ovzduší vertikálně (přibližně do výšky 2 km) a horizontálně – tzn., že z územního 

hlediska lze znečišťování členit na globální, regionální a lokální [3]. 

Podle typu vzniku je polutanty (tj. znečišťující látky či škodliviny) možno rozdě-

lit na primární (tj. prosté uvolňování polutantů z určitého zdroje) a sekundární, kde 

produkty znečištění jsou vytvářeny reakcemi primárních polutantů mezi sebou nebo 

s jinými látkami. 

Zdroje znečišťování ovzduší lze rozdělit na mobilní (např. dopravní prostředky, 

mobilní stroje, atd.) a stacionární, do nichž spadají zvláště velké, velké, střední a malé 

zdroje, které jsou dále rozděleny podle tepelného příkonu nebo výkonu [1]. Toto členění 

znečišťujících zdrojů ovzduší je důležité z hlediska stanovování emisních limitů 

z těchto zdrojů. V rámci informačního sytému kvality ovzduší (ISKO), který je provo-

zován Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), jsou zavedeny jednotlivé 

databáze emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k archivaci a pre-

zentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší [10, 11]. Další 

třídění znečišťujících zdrojů dle různých hledisek je zobrazeno na Obr. 4.:. 

dálkový přenos transmise 

emise imise 

dálkový přenos emise transmise imise depozice 

depozice 
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Obr. 4.: Zdroje znečištění ovzduší dle původu, umístění, uspořádání a stálosti polohy s uvedením příkladů [3] 
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4.3 Látky znečišťující ovzduší 

Zcela čisté ovzduší, tj. bez škodlivých látek, nikdy neexistovalo. Od samého po-

čátku života na Zemi docházelo a stále dochází k přirozenému uvolňování plynných 

i tuhých polutantů z přírodních zdrojů (např. z rozkládajících se rostlinných a živočiš-

ných látek, lesních požárů, sopečné činnosti, apod.). Znečišťování ovzduší se však stalo 

více diskutovaným problémem znepokojujícím veřejnost teprve v důsledku velkého 

technického rozvoje [4, 9]. Právě v důsledku antropogenní činnosti člověka je do této 

složky životního prostředí uvolňováno velké množství polutantů, které mohou setrvávat 

různě dlouhou dobu v původní či pozměněné podobě v atmosféře, nebo mohou být 

transportovány od zdrojů znečištění a přecházet do dalších složek prostředí [8, 12, 13]. 

Ke znečišťování životního prostředí nebezpečnými chemickými látkami dochází také 

prostřednictvím havárií v souvislosti s úniky toxických plynů a kapalin, dále 

v souvislosti s výbuchy, požáry a přepravou látek [14, 15]. Tyto havárie mají negativní 

environmentální dopad a přímo se dotýkají životů a zdraví lidí, neboť v mnoha přípa-

dech dochází např. ke kontaminaci povrchových a podzemních vod, které mohou zne-

čistit zdroje pitné vody v postižené oblasti. V důsledku těchto havárií může dojít také ke 

kontaminaci půdy, kdy některé látky pronikají velice hluboko pod zemský povrch. 

V těchto případech je nutné odtěžení značného množství zasažené půdy [18]. 

V současné době je prakticky zcela nemožné stanovit zastoupení a množství 

všech chemických látek nebezpečných nejen pro životní prostředí, ale také lidské zdra-

ví, které se v biosféře nacházejí a působí přímo nebo nepřímo na organismy [8]. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny nejproblematičtější chemické látky 

z hlediska ohrožení životního prostředí a dle jejich rozdělení do tří níže uvedených sku-

pin, a to podle: 

 

o skupenství (tj. pevné, kapalné, plynné), 

o chemického složení (Tab. 1:), 

o míry škodlivosti (nebezpečnosti, rizikovosti) [9]. 

 

Tohoto členění znečišťujících látek je určitým způsobem dodržováno v rámci 

všech základních složek životního prostředí (vzduchu, vody, půdy a znečišťování odpa-

dy). 
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Tab. 1: Rozdělení znečišťujících látek podle chemického složení [4] 

SSlloouuččeenniinnyy  ppřříísslluušš--

nnééhhoo  cchheemmiicckkééhhoo  

pprr vvkkuu  

CChhaarr aakktteerr   

sslloouuččeenniinnyy  
PPřřííkk llaaddyy  cchheemmiicckkýýcchh  sslloouuččeenniinn  

Sloučeniny síry 

anorganické 
oxidy síry (SO2, SO3), kyselina sírová 

(H2SO3), sulfan (H2S), sirníky, sirouhlík (CS2) 

organické merkaptany, organické sirníky 

Sloučeniny dusíku 

anorganické 

oxidy dusíku (N2O, NO, NO2), kyselina dusič-

ná (HNO3), amoniak (NH3), kyanovodík 

(HCN) 

organické 
aminy, peroxidusičnany, peroxiacylnitráty 

(PAN) 

Sloučeniny kyslíku 
anorganické ozon (O3) 

organické oxiradikály 

Sloučeniny uhlíku 

anorganické oxidy uhlíku (CO, CO2) 

organické 

alifatické uhlovodíky (nafta, benzín, petrolej, 

minerální oleje), aromatické uhlovodíky (ben-

zen – C6H6), toluen (C7H8), xylen, PAU), al-

koholy, fenoly 

Sloučeniny haloge-

nové 

anorganické 
halové prvky (F, Cl, Br) a jejich kyseliny (HF, 

HCl, HBr) 

organické 
halogenové uhlovodíky (DDT, PCB, PCDD, 

PCDF, freony, halony) 

Sloučeniny ostat-

ních prvků 
 

zejména sloučeniny rizikových prvků (kovů) - 

As, Cd, Hg, Pb 

 

Mezi nejvýznamnější znečišťující látky ve vnějším i vnitřním ovzduší patří tuhé 

a kapalné látky, jejichž částečky se vzduchem mohou vytvářet dvojfázové disperzní 

systémy, v nichž je vzduch disperzním prostředím a tuhé nebo kapalné částice disper-

govanou látkou. Podle stability disperzního systému je dělíme na prachy a aeroso-

ly [4, 9]. 
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4.3.1 Prach a aerosoly 

Prach (Obr. 5.:) zahrnuje malé mikroskopické pevné, kapalné a aerosolové čás-

tice [17], které po rozptýlení v klidném disperzním systému mají spádovou rychlost, 

která odpovídá zákonům volného pádu (např. poletavé prachy, hrubé a jemné prachy, 

nečistoty, atd.) [4, 9, 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.: „Neviditelný“ prach pod mikroskopem [19] 

Aerosol zahrnuje suspenze tuhých nebo kapalných částic [20], které po rozptýle-

ní v klidném disperzním systému tvoří stabilní systém [4, 9]. Podle velikosti částic 

se aerosoly dělí na hrubé (1 – 100 µm), jemné (0,1 – 1 µm) a ultrajemné (0,001 – 

0,1 µm) [20]. Přirozené aerosoly v atmosféře však mají také svůj význam, který spočívá 

ve vytváření dešťových srážek kondenzačními jádry. Stejně jako pevné částice atmosfé-

ry mají i aerosoly vliv na tepelnou bilanci Země. Viditelnost je dána vlivem aerosolů na 

optické vlastnosti atmosféry (čistý vzduch bez částic – viditelnost 340 km; mírná kon-

centrace aerosolu – 20 µg/m3  – viditelnost 34 km) – viz Chyba! Nenalezen zdroj od-

kazů. [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.: Porovnání viditelnosti v závislosti na koncentraci aerosolu [21] 
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ZZddrroojjee  eemmiissíí  pprraacchhuu  aa  aaeerroossoolluu  

Atmosférický aerosol muže být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním 

přirozeným zdrojem je vulkanická činnost, působení větru, přirozené požáry atd. [17]. 

Tyto částice mají velikost přibližně 10 µm (PM10). Mezi částice PM10 jsou, podle plat-

ných předpisů [22], zahrnuty všechny částice, které projdou velikostně-selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 

50% [17]. Přirozeného původu je i prašný biologický aerosol zahrnující organismy jako 

jsou viry, bakterie či pyl [17]. 

Pojem aerosol zahrnuje např. mraky, oblaka, mžení, mrholení, mlhu, opar, kouř, 

dým, smog, prach, apod. Mezi přírodní zdroje aerosolu patří sopečná činnost, vítr (pí-

sečné a prachové bouře – Obr. 7.:, mořský příboj), požáry nebo chemické procesy 

v atmosféře [20]. 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje atmosférického aerosolu patří přede-

vším spalovací vysokoteplotní procesy, cementárny, vápenky, lomy a těžba, odnos čás-

tic větrem ze stavebních ploch a z ploch zbavených vegetace. 

V důsledku lidské činnosti se aerosoly do ovzduší dostávají prostřednictvím spa-

lovacích procesů v tepelných elektrárnách nebo osobní či nákladní dopravě, ale v určité 

míře také prostřednictvím hutního a chemického průmyslu [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.: Písečná bouře v Sydney – 23. září 2009 [23] 
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DDooppaaddyy  pprraacchhuu  aa  aaeerroossoolluu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Z ovzduší se prašný aerosol dostává do ostatních složek životního prostředí po-

mocí suché nebo mokré depozice (viz kapitola 4.1). Obecně platí, že čím menší průměr 

částice má, tím déle zůstane v ovzduší. PM10 sedimentují na zemský povrch v průběhu 

několika hodin, zatímco nejjemnější částice (tj. menší než 1 µm) mohou v atmosféře 

setrvávat až několik týdnů než jsou odstraněny mokrou depozicí. Pevné částice 

v atmosféře ovlivňují energetickou bilanci Země, protože rozptylují sluneční záření zpět 

do prostoru. Svým účinkem na tvorbu mraků ovlivňují také podnebí. Prašný aerosol 

může působit na organismy mechanickým zaprášením. Zaprášení listů rostlin snižuje 

jejich aktivní plochu, u živočichů prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším problémem 

je toxické působení látek obsažených v aerosolu (např. sírany, amonné soli, elementární 

uhlík, některé kovy či těkavé organické látky). 

Velmi malé částice aerosolu s poloměrem menším než 0,1 µm ulpívají po nára-

zu na předmětu nebo na zemském povrchu. V ovzduší vykonávají nepravidelný pohyb 

(tzv. Brownův pohyb) a při vzájemných nárazech se shlukují do větších celků (koagulu-

jí) [4, 9]. Větší částice než 0,1 až 0,5 µm se v ovzduší usazují a vytvářejí tzv. spad pra-

chu [24]. 

DDooppaaddyy  pprraacchhuu  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách. Místo záchytu 

závisí na jejich velikosti (Tab. 2:). 

Tab. 2: Místa záchytu prachu v závislosti na velikosti jeho částic [18] 

VVeell iikkoosstt   pprr aacchhuu  

[[µµmm]]   
MM ííssttoo  zzáácchhyyttuu  

> 5 zadržování částic v dýchacích cestách 

0,25 - 5 

zadržování prachu v alveolách (plicních sklípcích), 

vznik nebezpečí rakoviny a jiných nemocí plic, kar-

diovaskulární potíže [17] 

< 0,25 vydechování částic 
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Z Tab. 2: je patrné, že z hlediska lidského zdraví jsou nejnebezpečnější částice 

v uvedeném středním intervalu [18] (tj. polétavý prach PM2,5, tedy s velikostí částic 

do 2,5 µm). 

Jemné a ultrajemné částice aerosolu rozhodují o počtu částic a usazují 

se v dolních cestách dýchacích. Hrubé částice aerosolu rozhodují o hmotnosti částic 

a usazují se v horních dýchacích cestách [20]. 

 

 

Plynné polutanty tvoří plynné částice rozptýlené v prostředí. Ve vzduchu 

se těchto plynů nachází celá řada a na různých místech zemského povrchu se liší svou 

koncentrací. V následujících podkapitolách je uveden přehled hlavních nejvýznamněj-

ších plynných znečišťujících látek v ovzduší dle chemického složení (tj. dle příslušných 

chemických prvků a příbuzných chemických skupin). Mezi nejvýznamnější znečišťující 

látky ovzduší patří zejména síra, dusík, kyslík, uhlík a jejich sloučeniny. 

4.3.2 Síra a její sloučeniny 

Síra (Sulfur - S) a její sloučeniny hrají velkou roli v rámci životního prostředí 

a klimatického systému. V přírodě se síra nalézá elementární i vázaná. Elementární síra 

je původu vulkanického nebo biologického, kdy vznikla redukcí síranů bakteriemi [25]. 

Mezi nejvýznamnější sloučeniny síry z hlediska ohrožení životního prostředí 

(ovzduší) patří oxid siřičitý, oxid sírový a sulfan. Z organických sloučenin síry se jedná 

o thioly (tzv. merkaptany), které se tvoří přirozenými rozkladnými procesy nebo vznika-

jí ze zpracování ropy a výroby sulfátové celulózy [9]. 

4.3.2.1 Oxid siřičitý 

Z oxidů síry je nejvíce zastoupený oxid siřičitý (SO2 – Obr. 8.:) [17]. SO2 je 

bezbarvý plyn pronikavého štiplavého zápachu [17, 25]. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.: Molekula oxidu siřičitého [26, 27] 
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ZZddrroojjee  eemmiissíí  SSOO22  

Oxid siřičitý je produktem především antropogenní činnosti, stejně jako níže 

uvedený oxid sírový (SO3). Jedná se zejména o spalování fosilních paliv v elektrárnách, 

které rozptylují polutanty ve velkých výškách. Další průmyslovou činností, při které 

vzniká SO2, je metalurgický průmysl a koksárenství při spalování neodsířeného koksá-

renského plynu [9]. 

Mezi přírodní zdroje oxidu siřičitého patří např. sopečné plyny (Obr. 9.:), které 

obsahují množství dalších plynů. Rozpuštěný oxid siřičitý (formou kyseliny siřičité – 

H2SO3) se nachází v podzemních (minerálních) vodách ve vulkanicky aktivních oblas-

tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.: Sopka Krakatoa v Indonésii s přehledem uvolňujících se sopečných ply-

nů [28] 

DDooppaaddyy  SSOO22  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Vysoký obsah oxidu siřičitého v atmosféře má nepříznivé následky pro životní 

prostředí a ekologickou rovnováhu v přírodě [29]. Jedná se o tzv. fytotoxický polutant, 

který má prokazatelný fyziologický účinek (rozklad chlorofylu) [30]. 

Jeho přítomnost už ve velmi malých koncentracích působí toxicky na rostlin-

stvo [4, 9], neboť reaguje s chlorofylem a narušuje tak fotosyntézu [31] (tj. biochemický 

proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických va-

zeb). Jeho toxický vliv je spojen s poškozením povrchu listů a následnou degradací 

 

SO2 
SO3 

CH4 

CO 

H2 

H2O + CO2 
NH3 

HCl 

HF 
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chlorofylů (proniká do mezofylu listů – Obr. 10.: – primárně stomaty – tzn. póry [30]). 

Proto u rostlin, které každoročně shazují listí, jsou škody méně citelné než u jehličnanů, 

kterým jehličí neopadává [32]. Jedny z nejcitlivějších jsou lišejníky, které rychle hynou 

[18]. Nízké koncentrace SO2 nezpůsobují rostlinám žádné škody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.: Příčný řez bifaciálním listem fíkusu pryžodárného s průduchy na 

spodní straně listu [33] 

Účinky oxidu siřičitého však působí i na vyšší rostliny, u nichž je rovněž poško-

zován jejich fotosyntetický aparát, což vede k poškozování a odumírání keřů, stromů 

až hynutí celých lesních porostů (Obr. 11.:) [18]. SO2 hraje hlavní roli v kyselých atmo-

sférických depozicích. Tyto depozice snižují pH sladkovodních jezer a upravují složení 

některých půd [32]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.: Úhyn lesního porostu v Jizerských horách vlivem okyselení půdy SO2 

vlivem kyselých dešťů [34] 
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palisádový parenchym 

svrchní epidermis cévní svazek 
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Oxid siřičitý však v určitém slova smyslu ve vysoké koncentraci napomáhá 

zmírňovat některé následky lidské činnosti na životní prostředí. Protože bývá vypouštěn 

ve formě aerosolů, které většinu dopadajícího záření odráží zpět do prostoru, přispívá 

k ochlazování atmosféry [17]. 

Za inverzních povětrnostních situací vzniká v místech s vysokými emisemi SO2 

smog (Obr. 12.:). Existuje celá řada různých smogů. Nejčastěji se vyskytují pouze dva 

typy, které se vzájemně výrazně od sebe odlišují: Londýnský smog – je směsí kouře 

z uhlí a mlhy a má vysoký obsah oxidu siřičitého, dodávající smogu silně redukční cha-

rakter (také kyselý smog), Losangeleský smog – je směsí ozonu a peroxidů organických 

sloučenin, vznikajících fotochemickou reakcí mezi oxidy dusíku a neškodnými organic-

kými látkami (parami benzinu nebo zplodinami nedokonalého spalování), má oxidační 

charakter (také fotochemický smog) [4, 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.: Smog v Ostravě [35] 

DDooppaaddyy  SSOO22  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Oxid siřičitý negativně působí také na lidské zdraví. Poškozuje především dý-

chací systém. Zvyšuje výskyt akutního a chronického astmatu, bronchitidy a plicního 

emfyzému [9, 36]. Na Obr. 13.: je znázorněno zúžení dýchacích cest, které se projevuje 

obtížným dýcháním. V důsledku toho dochází k rozšíření až zničení plicních alveol, 

ve kterých se jen těžce vyměňuje vzduch. Tím dochází k nedostatečnému vstřebávání 

kyslíku a k nedostatečnému zbavování se oxidu uhličitého (CO2). 

Z dýchacích cest se SO2 dostává do krve. Jeho vylučování se děje hlavně močí 

(po biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech) [18]. 
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Obr. 13.: Dýchací ústrojí s ukázkou bronchitidy [37] 

Oxid siřičitý je rozpoznatelný smyslovými orgány od 2 do 3 mg/m3 [38]. Přízna-

ky působení vyšších koncentrací jsou uvedeny v Tab. 3:. 

Tab. 3: Projevy různých koncentrací SO2 na lidský organismus [9] 

KK oonncceenntt rr aaccee  SSOO22  

[[µµgg//mm33]]   
ZZddrr aavvoottnníí  pprr oojj eevvyy  

50 

(dlouhodobé působení) 

zvýšení úmrtnosti na choroby krevního obě-

hu a chronickou bronchitidu 

100 dráždění očí a horních cest dýchacích 

500 vliv na činnost mozkové kůry 

2 500 snížení průchodnosti v plicích 

 

4.3.2.2 Oxid sírový 

Oxid sírový (SO3 – Obr. 14.:) v ovzduší vzniká oxidací oxidu siřičitého (SO2). 

Patří mezi tzv. Lewisovy kyseliny, jejichž atomy mají volný vazebný orbital a mohou 

přijmout elektronový pár. 

 

 

plicní laloky 

plicní sklípky (alveoly) 

průdušnice 

ústní dutina 

nosní dutina 

průdušky 

průdušinky 

stěna průdušinky 
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Obr. 14.: Molekula oxidu sírového [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  SSOO33  

Oxid sírový je produktem především průmyslové činnosti, která zahrnuje spalo-

vání paliv obsahujících síru, výrobu elektrické a tepelné energie, rafinaci ropy, zpraco-

vání kovů a výrobu kyseliny sírové (H2SO4). 

Přírodními zdroji SO3 je především vulkanická činnost (viz Obr. 9.:) a přirozené 

lesní požáry. 

  DDooppaaddyy  SSOO33  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Oxid sírový velmi prudce reaguje s vodou a vzniká kyselina sírová (H2SO4), kte-

rá je obsažena v kyselých deštích, které mohou být větrem transportovány na velké 

vzdálenosti a způsobit značná poškození lesních porostů i průmyslových plodin, uvol-

ňují z půdy kovové ionty, poškozují mikroorganismy, znehodnocují vodu a mohou způ-

sobit úhyn ryb. 

DDooppaaddyy  SSOO33  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Oxid sírový je silně žíravý, neboť ve styku s tkáněmi těla z nich odnímá vodu 

a mění se na kyselinu sírovou (H2SO4), na kterém je vidět koagulační nekróza (odumře-

ní) kůže na koleni a vážnější poranění kůže v oblasti kotníku [39]. Se vzdušnou vlhkostí 

vytváří aerosol kyseliny sírové, jejíž mlhy jsou tvořeny v převážné míře částicemi men-

šími než 1 µm [9]. Částice tohoto rozměru mohou pronikat hluboko do plic, tím vyvolá-

vat křeče a poškozovat sliznici průdušek. 
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4.3.2.3 Sulfan 

Sulfan (H2S – Obr. 15.:) je bezbarvý plyn zapáchající po zkažených vejcích [25]. 

Jedná se o extrémně toxický plyn, nebezpečný pro životní prostředí. 

 

 

 

 

Obr. 15.: Molekula sulfanu [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  HH22SS  

Průmyslovým zdrojem sulfanu je chemický průmysl, rafinace ropy a její tepelné 

zpracování, čištění odpadních vod, apod. 

Sulfan je hlavní složkou přírodního původu [18]. Vzniká, stejně jako většina 

sloučenin obsahujících síru, např. rozkladem organických látek, vulkanickou činností 

(viz Obr. 9.:), uniká z ložisek ropy a zemního plynu. 

DDooppaaddyy  HH22SS  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

V ovzduší se oxiduje pomocí ozónu a oxidů dusíku na síran [9]. Mimo působení 

H2S na zdraví člověka a savce jsou ostatní vlivy na životní prostředí zanedbatelné 

i z toho důvodu, že podíl antropogenních emisí je malý a má lokální charakter [11]. 

DDooppaaddyy  HH22SS  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

První známkou účinku sirovodíku při nízkých koncentracích je jeho nepříjemný 

zápach. Zjištěné vztahy, dávka – účinek pro lidský organismus, jsou uvedeny v Tab. 4:. 

Z této tabulky je patrné, že při vyšších koncentracích dochází ke smrti okamžitě násled-

kem edému plic, při nižších koncentracích nastává blokáda funkce hemoglobinu. Oka-

mžitá smrt nastává při koncentraci H2S ve vzduchu okolo 1 400 mg/m3. Nižší koncent-

race tohoto plynu způsobují křeče, bezvědomí s relativně brzkým zotavením [38]. 

Chronická intoxikace se vyznačuje dráždivými účinky až záněty dýchacích cest 

a spojivek, bolestmi hlavy, zažívacími potížemi, atd. [38]. 
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Tab. 4: Účinky H2S na lidský organismus s uvedením koncentrací [40, 41] 

KK oonncceenntt rr aaccee  HH22SS  

[[mmgg//mm33]]   
ZZddrr aavvoottnníí  pprr oojj eevvyy  

1 400 – 2 800 okamžitý kolaps s paralýzou dýchání 

750 – 1 400 
silná stimulace CNS, zrychlené dýchání 

končící zástavou dýchání 

450 – 750 edém plic s rizikem smrti 

210 – 350 ztráta čichového vjemu 

70 – 140 vážné poškození očí 

15 – 30 prahová koncentrace pro podráždění očí  

 

4.3.3 Dusík a jeho sloučeniny 

Dusík (Nitrogenium – N) patří mezi biogenní prvky [25], které jsou základními 

stavebními kameny živé hmoty. 

4.3.3.1 Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku (NOX) patří k důležitým znečišťujícím příměsím. 

K nejvýznamnějším oxidům dusíku z hlediska ohrožení životního prostředí, respektive 

ovzduší, patří oxid dusný (N2O), oxid dusičitý (NO2) a amoniak (NH3). Ostatní NOX 

jsou velmi nestabilní a jejich koncentrace v ovzduší nejsou příliš významné. 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  NNOOXX  

Převážná část oxidů dusíku pochází ze spalování fosilních paliv při vysokých 

teplotách, z výroby kyseliny dusičné, z nitrace organických látek, výfukové plyny 

ze spalovacích motorů automobilů [4, 9]. 

Menší část NOX je produkována bakteriálními procesy, sopečnou činností 

(viz Obr. 9.:), bouřková činnost a další procesy probíhající v biosféře. 

DDooppaaddyy  NNOOXX  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Reakcí kyseliny dusičné s prachovými alkalickými částicemi (oxidu vápenatého 

- CaO, oxidu hořečnatého - MgO, amoniaku - NH3) vznikají tuhé částice, které jednak 
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sedimentují, a jednak jsou z atmosféry vymývány srážkami [4, 9]. Množství dusíku, 

které se dostává do půdy prostřednictvím srážek, není zanedbatelné. 

Ionty NO3
- příznivě ovlivňují růst rostlin, ale při vyšších koncentracích dochází 

k nežádoucímu rozmnožení některých druhů vodních rostlin (eutrofizace – zarůstání 

nádrží řasami, sinicemi a rozsivkami, které je vyvoláno nadměrným přísunem dusična-

nů a fosforečnanů) [4, 9]. 

Kromě nežádoucího rozmnožení některých druhů vodních rostlin v důsledku 

vyšších koncentrací oxidů dusíku, mají tyto koncentrace škodlivý vliv na rostliny, je-

jichž projevem je blednutí, osychání a odumírání listů [18]. 

DDooppaaddyy  NNOOXX  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Oxidy dusíku zvyšují oxidační potenciál atmosféry a působí nepříznivě na vnitř-

ní orgány lidí. NOX se v krvi váže na červené krevní barvivo a zhoršuje přenos kyslíku 

z plic do krevního oběhu. Oxidy dusíku mají určitou roli při onemocnění dýchacích cest 

a při vzniku nádorových onemocnění [4, 9]. Dále zhoršují choroby srdce, vyvolávají 

cyanózu (modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličová-

ním krve – Obr. 16.:), rozšiřuje krevní cévy, a tím snižují krevní tlak [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.: Cyanóza [42] 

4.3.3.2 Oxid dusný 

Oxid dusný (N2O – Obr. 17.:), označovaný také jako rajský plyn, není považo-

ván za škodlivinu [9].  
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Obr. 17.: Molekula oxidu dusného [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  NN22OO  

Vzniká převážně bakteriálním rozkladem dusíkatých látek. Ve velkých výškách 

se fotochemicky rozkládá na kyslík a dusík [4, 9]. Hlavním antropogenním zdrojem 

N2O  je zemědělství, kde jsou používána dusíkatá průmyslová hnojiva, dále výroba ky-

seliny dusičné a adipové, spalovací procesy v energetice a dopravě a další. 

DDooppaaddyy  NN22OO  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Oxid dusný nemá téměř žádný vliv na chemické reakce ve volném ovzduší. Ten-

to plyn nevykazuje ani žádné specifické nepříznivé účinky na životní prostředí [18]. 

Patří však mezi skleníkové plyny. Protože pohlcuje elektromagnetické vlnění, 

které se odráží od Země, a volně přechází do kosmického prostoru, získanou energii tak 

přeměňuje na energii kinetickou, a tedy se zahřívá [17]. 

K jeho rozkladu dochází až ve stratosféře, kde rychlost úbytku vzrůstá se vzrůs-

tající výškou [18]. Ve výškách nad 30 km nad povrchem se rozpadá na kyslík (O2) 

a dusík (N2) a ten ničí ozon (O3) [17]. 

DDooppaaddyy  NN22OO  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Při jeho vdechování ve vyšších koncentracích vyvolává dobrou náladu a záchva-

ty smíchu, avšak jeho přímé negativní dopady na zdraví člověka (v běžných koncentra-

cích) nebyly pozorovány [17]. Při inhalaci N2O bez přítomnosti kyslíku (O2) vede 

k prudkému dušení [38]. 

4.3.3.3 Oxid dusičitý 

Oxid dusičitý (NO2 – Obr. 18.:) je červenohnědý plyn se štiplavým zápa-

chem [17]. 
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Obr. 18.: Molekula oxidu dusičitého [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  NNOO22    

Hlavními zdroji NO2 jsou tepelné elektrárny, těžký průmysl a silniční doprava. 

K množství koncentrací oxidu dusičitého v ovzduší vydatně přispívá také spalo-

vání biomasy (např. vypalování lesů v rovníkové oblasti). 

DDooppaaddyy  NNOO22  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Vysoké koncentrace NO2 pomáhají vzniku přízemního ozonu [17], jehož vysoké 

koncentrace poškozují živé rostliny včetně zemědělských plodin. 

DDooppaaddyy  NNOO22  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Pro člověka je oxid dusičitý nebezpečný při vdechování a může stejně jako oxid 

siřičitý způsobit poleptání sliznic [17]. Vysoké koncentrace  NO2 mohou způsobovat 

edém plic. Oxid dusičitý celkově snižuje imunitu organismu, protože poškozuje funkci 

makrofágu (tj. buňka přirozené imunity, která hraje velmi důležitou roli v imunitní re-

akci) a umožňuje tak snadnější pronikání bakterií, viru a alergenu z prostředí. 

Z hlediska vlivu na lidské zdraví je oxid dusičitý významný zejména kvůli účin-

kům na dýchací ústrojí. Pro NO2 byla stanovena nejnižší hladina účinku 200 µg/m3 

(průměrná koncentrace za 1 hodinu). Pro tuto hodnotu se uvádí účinek na lidský orga-

nismus malý a pomíjivý [40]. 

4.3.3.4 Amoniak 

Amoniak (NH3 – Obr. 19.:) je nejdůležitější sloučeninou dusíku. Je to bezbarvý, 

jedovatý plyn pronikavého čpavého zápachu [25] s dráždivými účinky [38]. 
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Obr. 19.: Molekula amoniaku [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  NNHH33    

Mezi antropogenní zdroje amoniaku patří např. tepelné zpracování uhlí 

v koksovnách nebo chemický průmysl. 

V přírodě se tvoří rozkladem bílkovin ve vodě a půdě [4, 9]. 

DDooppaaddyy  NNHH33  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Amoniak je neutralizován kyselými látkami ovzduší na amonné soli [4, 9]. 

Ve vodě se rozpouští na hydroxid amonný (NH4OH) [38]. 

Ve vodním prostředí způsobuje amoniak vážnější škody, protože je pro vodní 

organizmy velmi toxický a může vést až k jejich úhynu. V půdě jsou nízké koncentrace 

amoniaku přirozené a jsou základem pro výživu rostlin. Při vyšších koncentracích 

nicméně dochází k vyluhování do spodních vod, což způsobuje jejich závadnost. Amo-

niak je také jedním z plynů obsažených v „kyselých deštích“, které hrají důležitou roli 

v transportu kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenosti s negativním vlivem 

na vegetaci i živočichy [43]. 

DDooppaaddyy  NNHH33  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Amoniak je cítit již při koncentraci 3,5 mg/m3 [38]. Je velice nebezpečný 

pro oči. Delší expozice NH3 mohou vést až ke slepotě. Inhalace amoniaku může dráždit 

plíce a způsobit kašel či dušnost. 

4.3.4 Kyslík a jeho sloučeniny 

Kyslík (Oxygenium – O) je nejrozšířenějším prvkem na Zemi (49,4%). Jedná 

se o plynný chemický prvek, tvořící jednu z hlavních složek zemské atmosféry (vzduch 
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– 21%) [9]. Kyslík je biogenním prvkem [25] a jeho přítomnost je nezbytná pro existen-

ci většiny živých organizmů. 

DDooppaaddyy  OO22  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Kyslík v atmosféře je slunečním zářením (fotosyntézou, fotodisociací) rozkládán 

na atomární kyslík s následným vznikem O3. Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě 

klesá s teplotou a slaností [44]. 

DDooppaaddyy  OO22  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Při delší expozici kyslíku za zvýšeného tlaku nastávají zdravotní potíže (např. 

bolesti hlavy, tíha na prsou, bezvědomí, křeče, krvácení do plic, kóma až smrt) [38]. 

Nedostatek kyslíku je akutně nebezpečnější než jeho přebytek.  

4.3.4.1 Ozón 

Ozon (O3 – Obr. 20.:) je jedovatý plyn a chemicky vysoce agresivní. Působením 

tichého elektrického výboje nebo ultrafialového záření na molekuly kyslíku vzniká třía-

tomová alotropická modifikace – ozón O3 [25]. 

Přízemní ozón vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku (NOX) při in-

tenzivním slunečním záření a do přízemní vrstvy atmosféry se dostává ze stratosfé-

ry [9].  Přízemní ozon patří mezi skleníkové plyny [11]. Stratosférický ozón, vyskytují-

cí se ve výškách mezi 10 až 50 km, zachycuje většinu ultrafialového záření přicházejí-

cího ze Slunce. S jeho zvyšující se koncentrací se projevuje jeho barva, která způsobuje 

modrý odstín oblohy. 

Volné radikály (OH – radikály (OH·) a HO2 – radikály (HO2·)) vykazují znač-

nou reaktivitu, vznikají rozpadem molekul následkem fotodisociace. Vyskytují 

se v malých koncentracích, vyvolávají a způsobují řadu důležitých chemických reakcí 

v ovzduší. Významněji ovlivňují tvorbu O3, reakce s NOX, oxidaci a rozpad CH4, CO 

a další velké množství reakcí s uhlovodíky při tvorbě fotochemického smogu [9]. 

 

 

 

 

Obr. 20.: Molekula ozónu [26, 27] 
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ZZddrroojjee  eemmiissíí  OO33  

Ozon je tvořen a rozkládán fotochemickými reakcemi (slunečním zářením). Tyto 

procesy vzniku a rozpady O3 se odehrávají nejen v přízemních vrstvách atmosféry, ale 

zejména ve stratosféře v ozónové vrstvě. Množství O3 je závislé na intenzitě a vlnové 

délce UV záření [9]. 

DDooppaaddyy  OO33  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Nejzávažnějším důsledkem poškození ozonové vrstvy je zvýšené pronikání slu-

nečního záření o vlnových délkách 320 - 280 nm, které snižuje rychlost fotosyntézy 

fytoplanktonu a zelených suchozemských rostlin. Fytoplankton v oceánech nebo 

ve vnitrozemských vodách, stejně jako zelené rostliny na souši, jsou v roli primárních 

producentů pro život na Zemi nepostradatelní. Destrukcí fytoplanktonu by se z globál-

ního hlediska snížila schopnost vázat oxid uhličitý (CO2) z atmosféry, čímž by se pod-

pořil skleníkový efekt [45]. 

Největší nebezpečí hrozí zejména dýchacímu ústrojí živočichů, včetně možného 

trvalého poškození plic, a omezen je v důsledku vlivu na fotosyntézu i růst rostlin [17]. 

Škodlivý účinek má O3 na vegetaci. Zpomaluje jejich růst a vývin kořenového systému. 

Ozon způsobuje korozi voskových povlaků, jehlic a listů, vniká do nich a tam narušuje 

membrány chloroplastů [9]. Na Obr. 21.: je znázorněna povíjnice fialková (lat. Ipomoea 

violacea), která je citlivým indikátorem ozónového znečištění. 

Stromy, zejména jehličnany, vylučují prchavé terpeny (terpenické uhlovodíky), 

které okamžitě reagují s fotochemickým ozonem v ovzduší za vzniku voňavých orga-

nických aerosolů [9]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.: Povíjnice fialková (vlevo), nepoškozené listy rostliny (uprostřed), po-

škozený list povíjnice O3 [50, 51, 52] 
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DDooppaaddyy  OO33  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Ozon má nepříznivé účinky na všechny organismy. U osob vystavených zvýše-

ným koncentracím O3 nad 200 µg/m3, se dostavují příznaky dráždění očí, sliznic v nose, 

kašel a bolesti hlavy. Zvláště citlivé na ozon jsou dýchací orgány – plíce [9]. 

Koncentrace nad 400 µg/m3 (2 ppm) po 2 hodinách – zřetelné příznaky poškoze-

ní dýchacího ústrojí. Smrtelná koncentrace – nad 10 000 µg/m3. 

Zatímco ozon ve stratosféře je pro člověka a další živočichy a rostliny prospěš-

ný, v troposféře škodí, což mnoho lidí ani netuší. U lidí jsou následkem nadýchání ozó-

nu běžné bolesti hlavy a podráždění očí [17]. 

4.3.5 Uhlík a jeho sloučeniny 

Uhlík (Carboneum – C) je stavebním prvkem všech rostlinných i živočišných 

organismů a je součástí tzv. biochemického uhlíkového cyklu. Mezi nejvýznamnější 

sloučeniny uhlíku, které mají negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také lidské 

zdraví, patří oxid uhličitý (CO2) a oxid uhelnatý (CO). 

4.3.5.1 Oxid uhli čitý 

Oxid uhličitý (CO2 – Obr. 22.:) je nepostradatelný pro život [17]. Je součástí 

a stálou složkou [18] koloběhu kyslíku a uhlíku v přírodě [25]. Po chemické stránce 

se jedná o plyn, které je velice stálý a znatelně se nerozkládá ani při vysokých teplotách 

(2 000°C) [11]. 

 

 

 

Obr. 22.: Molekula oxidu uhličitého [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  CCOO22  

Je produktem dýchání, vulkanické činnosti, rozkladu organických látek, působe-

ní kyselin na horniny, ale zejména produktem spalování uhlíkatých paliv. Jeho přiroze-

ný úbytek je zajištěn při fotosyntéze rostlin, avšak následkem kácení deštných pralesů 

se množství pohlceného plynu snižuje [17]. 
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DDooppaaddyy  CCOO22  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Část vyprodukovaného CO2 se váže fotosyntézou v rostlinách, část ve světových 

oceánech. V důsledku spalování fosilních paliv stoupá obsah CO2 v ovzduší, což se ne-

příznivě projevuje v oteplování Země, v tzv. skleníkovém efektu [9, 17]. 

CO2 ze všech skleníkových plynů má nejvyšší schopnost pohlcovat [11] elek-

tromagnetické záření odražené nebo vyzářené ze Země. Elektromagnetické vlnění 

se přemění v kinetickou energii, protože rychleji kmitá, a tím se ohřívá [17]. 

DDooppaaddyy  CCOO22  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Přímé nebezpečí vzniká pro člověka jen při značně zvýšené koncentraci, než 

je běžné. Je to bezbarvý plyn bez zápachu, ale při nadýchání je štiplavý. CO2 vytěsňuje 

kyslík a mírně dráždí nosní sliznici [38]. Zároveň vzniká v ústech kyselá chuť [17]. 

Vyššími koncentracemi oxidu uhličitého mohou způsobovat bolest hlavy, závra-

tě a v krajní míře akutní otravy. 

4.3.5.2 Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý (CO – Obr. 23.:) je prudce jedovatý plyn bez zápachu, který 

je hlavním produktem nedokonalého spalování materiálů s obsahem uhlíku. 

 

 

 

 

Obr. 23.: Molekula oxidu uhelnatého [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  CCOO  

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním, je součástí kouřových a výfu-

kových plynů, koksárenského, vysokopecního a generátorového plynu [9]. 

Určité množství CO přichází do ovzduší z lesních požárů nebo vulkanické čin-

nosti. V ovzduší přechází CO fotochemickou oxidací na oxid uhličitý. Část CO spotře-

bují půdní bakterie [9]. 
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DDooppaaddyy  CCOO  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Oxid uhelnatý v ovzduší reaguje fotochemickými reakcemi s jinými látkami 

(např. s hydroxylovým radikálem), čímž se rozkládá. Tyto reakce zvyšují koncentrace 

methanu (CH4) a škodlivého přízemního ozonu v ovzduší. Konečným produktem reakcí 

CO je oxid uhličitý (CO2). V konečném důsledku je možno CO díky jeho přeměně 

na CO2 označit jako skleníkový plyn (tedy plyn přispívající k intenzifikaci skleníkového 

efektu a následně k oteplování planety). 

DDooppaaddyy  CCOO  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Oxid uhelnatý je silně toxický a zákeřný plyn, protože není detekován smyslo-

vými orgány člověka [38]. S krevním barvivem vytváří velmi pevný karboxyhemoglo-

bin, což vede k omezení přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu [9]. Vazbou CO 

na karboxyhemoglobin (COHb) se transportní funkce hemoglobinu blokují, dochází 

k nedostatečnému okysličení buněk, tkání a snížené tvorbě ATP (Adenosine Tri-

phosPhate - adenosintrifosfát), energetického zdroje nutného pro svalové a tělové kon-

trakce [5]. 

K akutní otravě, která se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, huče-

ním v uších, dýchacími těžkostmi, zvýšenou srdeční činností, spánkem až bezvědomím 

(poškození mozku), dochází při expozici 0,06 - 0,12% CO ve vzduchu za 1 hodinu. 

Při expozicí 0,35% CO za 1 hodinu nastává smrt [18]. Nadměrné vystavení organizmu 

vlivu oxidu uhelnatého může snížit množství kyslíku v mozku, což může způsobit bez-

vědomí. Stejně tak může dojít i k poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku. 

Na nedostatek kyslíku reaguje nejcitlivěji centrální nervová soustava, mozková kůra 

a srdce [38]. 

4.4 Důsledky znečištění ovzduší 

Za současné globální problémy lze považovat především globální klimatické 

změny, porušování ozónové vrstvy, kyselou atmosférickou depozici a ohrožení biolo-

gické diverzity. 
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4.4.1 Globální klimatické změny 

Změnou klimatu se rozumí změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo 

lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability 

klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek [46]. 

Globální oteplování s sebou přináší řadu negativních projevů v oblasti životního 

prostředí a fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na oblasti vodního režimu 

a jeho kvalitě, zemědělství, lesní hospodářství nebo zvyšování hladin moří a oceánů. 

Všechny tyto dopady ve svých důsledcích představují značné náklady s výrazným eko-

nomickým dopadem. Extrémní projevy počasí (např. povodně/sucha (Obr. 24.:) jsou 

považovány za jeden z možných důsledků globálních klimatických změn. Nejen 

z tohoto důvodu se v posledních letech stále více řeší problematika globálního oteplo-

vání. 

 

Obr. 24.: Extrémní projevy počasí (vlevo – povodeň na řece Metuje v Novém 

Městě nad Metují v roce 2007; vpravo – vyprahlá půda v ČR v září 2009) [47, 

48] 

Klima se podle odborníků v minulosti měnilo na základě extraterestických (mi-

mozemských) a terestrických (zemských) příčin. S mohutným rozvojem civilizace 

(tj. techniky, průmyslu, zemědělství atd.) se k přírodním činitelům přidávají i činitelé 

antropogenní [9]. Působení a vlivy antropogenních činitelů lze rozdělit do dvou nejvý-

znamnějších skupin, a to na změny charakteru zemského povrchu – Obr. 25.: – 

(např. kácení lesů, stavba komunikací, sídlišť a vodních děl, intenzifikace průmyslové 

a zemědělské výroby, apod.) a změny ve složení atmosféry [9]. Vzniklé mikroklimatic-

ké změny mohou v součtu působení vyvolávat změny v globálním klimatu a působit 

zpětně na atmosféru [9]. 
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Obr. 25.: Změny charakteru zemského povrchu (nahoře – kácení Amazonského 

pralesa; vlevo dole – stavba dálnice D 8 úseku 0807/I B – Estakáda Trmice; 

vpravo dole – stavba přehrady Tři soutěsky) [49, 50, 51] 

4.4.2 Narušování ozónové vrstvy 

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce od 25 do 35 km nad zemským po-

vrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu (O3) vůči běžnému dvouatomo-

vému kyslíku (O2). Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání 

planetu před ultrafialovým zářením. Destrukci ochranné vrstvy stratosférického ozonu 

způsobují také některé složky těkavých organických polutantů (viz kapitola 4.4.2.1) [4, 

9]. 

DDooppaaddyy  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Složka ozónové vrstvy (UV-B záření) je škodlivé téměř pro všechny organismy. 

Toto záření zpomaluje fotosyntézu (zpomaluje růst rostlin) a nežádoucím způsobem 

ovlivňuje i rostlinnou produkci (tzn. následnou sklizeň plodin).  

Zvýšení UVB záření ohrožuje imunitní systémy živých organismů, zabíjí vodní 

živočichy, kteří hrají důležitou roli v mořském potravním řetězci. 
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Změna objemu ozónu v jiných výškách nad zemským povrchem se však může 

projevit také změnami ve struktuře teplot a změnami proudů cirkulujících ve stratosféře, 

což by mělo významný dopad na klima planety. 

DDooppaaddyy  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Ultrafialové záření (tj. složka UV-B, která může ve zvýšené míře pronikat 

na zemský povrch) zvyšuje pravděpodobnost výskytu nebezpečné formy rakoviny kůže 

(tzv. melanomu – Obr. 26.:), postihuje rohovku oka, znamená nárůst četnosti očních 

nemocí a šedých zákalů. 

 

 

 

 

 

Obr. 26.: Maligní melanom kůže (lat. melanoma malignum) [52] 

OOzzóónnoovváá  ddíírraa  

V posledních desetiletích vlivem lidské činnosti ozón (O3) v ozonové vrstvě více 

ubývá, než přibývá, přičemž za normálního stavu by měl být přírůstek a úbytek v rov-

nováze. Destrukce je způsobena zvyšující se koncentrací některých sloučenin 

(např. freonů) [17]. Na Obr. 27.: je patrná ozónová díra nad Antarktidou, kde se objevu-

je každý rok (modrá barva mapuje oslabení ozónové vrstvy). 

Zásadní nebezpečí UV záření z hlediska ohrožení životního prostředí je pro moř-

ský plankton. Ozón však vzniká i v krvi teplomilných živočichů. Tam napomáhá likvi-

dovat nebezpečné zárodky [17]. 

Listy mívají hnědé až černé skvrny a jehličí žluté chlorotické skvrny. Ozón v tě-

lech rostlin působí jako oxidační činidlo, narušuje biomembrány a rostliny tak ztrácí 

vodu. Citlivé jsou buky, topoly, jasany a modříny. Odolnější jsou lípy, javory, duby 

a habry. 
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Obr. 27.: Ozónová díra nad Antarktidou v roce 2007 [53] 

4.4.2.1 Těkavé organické látky 

Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds - VOC) jsou významnou 

skupinou polutantů ovzduší, které byly nalezeny v nižších vrstvách atmosféry všech 

velkých měst a průmyslových center [54]. Kromě methanu, tvoří obecně uhlovodíky 

(např. alkany, alkeny, aromáty) a deriváty uhlovodíků (např. alkoholy, aldehydy, keto-

ny, monokarboxylové kyseliny, estery, ethery, aminy, heterocyklické N-

sloučeniny) [55]. 

ZZddrroojjee  VVOOCC  

Emise přirozených přírodních zdrojů se obvykle nebilancují v jednotlivých stá-

tech, ale odhadují se globálně [4, 9]. Mezi biogenní zdroje patří např. emise z vegetace, 

z volně žijících živočichů, přírodních lesních požárů či anaerobní procesy v močálech 

a bažinách. 

Mezi antropogenní zdroje těkavých organických látek lze zařadit např. použití 

rozpouštědel, výfukové plyny z dopravních prostředků, evaporace benzínových par, 

skladování a distribuce benzínu, petrochemický průmysl, spalování biogenních a fosil-

ních paliv, chemický průmysl, skládky odpadů a mnoho dalších [55]. 

Dle míry působení na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí lze VOC rozdělit 

do čtyř kategorií: 

 

o látky klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro repro-

dukci a jsou označeny R-větou (R45, R46, R49, R60 a R61), 

o halogenové organické látky klasifikované dle zvláštního právního předpi-

su R-větou (R40), 

o VOC, které nespadají do prvních dvou kategorií, 

o benzín – jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, jehož tlak 

nasycených par při teplotě 293,15 K je roven nebo větší než 1,32 kPa, 
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a který je určen pro použití jako palivo motorových vozidel (vyjma ka-

palného propan-butanu (LPG) a methanu (CNG)) [11]. 

DDooppaaddyy  VVOOCC´́ss  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Jedná se o látky negativně ovlivňující životní prostředí. Zejména jejich spolupů-

sobení s oxidy dusíku (NOX) za vzniku agresivních smogů působících škody na země-

dělské a lesní vegetaci. 

DDooppaaddyy  VVOOCC´́ss  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Jsou toxickými nebo karcinogenními látkami, které se podílejí na poškozování 

lidského zdraví [4, 9]. Jejich toxikologické vlastnosti a mechanismus působení na člo-

věka se navzájem liší. VOC působí především na lidské smysly, tzn., že jsou tyto látky 

vnímány jako zápach. 

4.4.3 Kyselá atmosférická depozice 

Mnohem závažnější a významnější změny klimatu v současné době způsobuje 

růst koncentrací radiačně aktivních plynů v atmosféře (tzv. skleníkové plyny) [9]. 

4.4.3.1 Skleníkové plyny 

Skleníkové plyny propouští sluneční radiaci (tzn. světelné a krátkovlnné infra-

červené záření) a absorbují dlouhovlnné záření od zemského povrchu, které je částečně 

vyzařováno zpět [9]. Tento proces způsobuje další oteplování. Skleníkové plyny jsou 

důležité ve vztahu k ultrafialovému záření a patří mezi ně např. vodní pára (H2O), oxid 

uhličitý (CO2), methan (CH4), oxid dusný (N2O), amoniak (NH3) [61], ozón (O3) a halo-

genové uhlovodíky (např. CFC, HFC a další) [6]. 

4.4.3.2 Skleníkový efekt 

Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, 

že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách 

zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému 

úniku do prostoru. Tento jev je nezbytným předpokladem života na Zemi. 

Úroveň skleníkového efektu závisí na koncentraci skleníkových plynů 

v atmosféře. Na Obr. 28.: je znázorněn princip skleníkového efektu. 
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Obr. 28.: Princip skleníkového efektu (1 – sluneční záření, 2 – změna krátkovln-

ného záření v dlouhovlnné, 3 – zachycení části vyzářené tepelné energie skleníko-

vými plyny a následné vrácení zpět) [4] 

4.4.3.3 Kyselý déšť 

Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5,6. Toto přirozené 

okyselení způsobuje oxid uhličitý (CO2), který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou 

(H2CO3). 

DDooppaaddyy  kkyysseellýýcchh  ddeeššťťůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Kyselé deště nepříznivě působí zejména na vodní živočišstvo (Obr. 29.:). Při 

snížení pH vod (především ve stojatých vodách, jezerech) dochází k překročení mezní 

tolerance a tím k úhynu vodních živočichů. Při pH 6 hynou korýši a měkkýši. Aciditu 

vod pod pH 4,5 přežívá jen málo citlivý hmyz a některé druhy rostlinného a živočišného 

planktonu. Negativně působí na rostlinstvo. Způsobují poškození až ztrátu listí a jehličí. 

Vyluhují živiny (Ca, Mg) a uvolňují hliník (Al), který je toxický pro rostliny [9]. Kyselé 

deště uvolňují z půdy nejen hliníkové ionty, ale také další kovové ionty (měď - Cu, olo-

vo - Pb, kadmium - Cd), které potom poškozují půdní mikroorganismy, znehodnocují 

vodu a způsobují úhyn ryb [18]. 
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Obr. 29.: Účinky kyselých dešťů na biotu (vlevo nahoře – úhyn raků v řece Bys-

třici; vpravo nahoře – koloniální sinice Microcystis aeruginosa; dole – les po-

znamenaný kyselými dešti v Jizerských horách) [56, 57, 58] 

Kyselé deště výrazně ničí lesy, zemědělské plodiny, jsou problémem pro živoči-

chy a rostliny ve vodách, urychlují uvolňování iontů kovů v půdě, především hliníku, 

a celkově ničí mikroorganismy [17]. 

DDooppaaddyy  kkyysseellýýcchh  ddeeššťťůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Z půd uvolňují těžké kovy a hliník (Al). Tyto látky se dostávají do pitné vody 

a do potravinového řetězce. Zvlášť nebezpečné je pro člověka uvolňování hliníku. Ten 

se ukládá v histologicky vlasově tvarovaných Alzheimerových fibrilách nervových bu-

něk a způsobuje demenci (zejména presenilní demenci – předčasné stařecké oslabení 

rozumových schopností) [9]. 

4.4.4 Ohrožení biologické diverzity 

Civilizační tlak se projevuje v záboru ploch pro lidská sídla, průmyslové a do-

pravní využití, zemědělské účely na úkor přirozených biotopů rostlin a živočichů. Velmi 

drastické je ovlivňování biosféry zejména v tropických oblastech, kde kácení a vypalo-

vání tropických deštných pralesů způsobuje masové vymírání různých druhů bioty. 
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Ohrožené jsou také pláže a korálové útesy. Druhovou rozmanitost ohrožuje pře-

devším lov, sběr, rozšiřování nepůvodních druhů, zábory přírodních území, kontamina-

ce prostředí toxickými látkami apod. 

 

Mezi problémy dalekosáhlého dopadu lze zařadit také např. degradaci půdy, 

kontaminaci vodních toků, moří a oceánů, produkci odpadů, úbytek lesních porostů, růst 

světové populace, průmyslový růst a spotřeba přírodních zdrojů či hrozbu potravinové 

a energetické krize. 
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5 Perzistentní organické polutanty 

Z širokého spektra chemických látek je v současné době nejvíce věnována po-

zornost organickým látkám, a to především perzistentním organickým polutantům (Per-

sistent Organic Pollutants – POP´s) [8], které představují jeden z nejvážnějších envi-

ronmentálních problémů [59]. 

Perzistentní organické polutanty jsou organické látky, které vykazují toxické 

vlastnosti, jsou perzistentní, bioakumulativní, dochází u nich k dálkovému přenosu pře-

sahující hranice státu a je u nich pravděpodobný významný škodlivý vliv na lidské 

zdraví nebo životní prostředí [60, 61, 62]. Toto jsou důvody, proč se POP´s staly glo-

bálním problémem a jejich monitoring celosvětovým úkolem [63]. 

5.1 Vlastnosti POP´s 

Specifickými a nejdůležitějšími vlastnosti perzistentních organických polutantů 

z hlediska ohrožení nejen životního prostředí, ale také lidského zdraví je jejich toxicita, 

perzistence, schopnost kumulace a bioakumulace, schopnost dálkového transportu, pro-

dukce v určitém množství a určitá environmentální hladina [64, 65]. 

5.1.1 Toxicita 

Perzistentní organické látky jsou toxické pro různé organismy. Některé z nich 

mohou způsobovat vznik rakoviny, řada z nich způsobuje vznik imunologických, repro-

dukčních, vývojových a dalších poruch. 

5.1.2 Perzistence 

Persistence je schopnost látky setrvávat v prostředí po dlouhou dobu beze změ-

ny. Persistentní látky jsou odolné vůči chemickému, fotochemickému, termickému 

i biochemickému rozkladu. To umožňuje jejich koloběh v prostředí a kumulaci v pů-

dách, sedimentech i živých organismech. 
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5.1.3 Bioakumulace 

Schopnost bioakumulace (tzn. hromadění v živých organismech) je proces, bě-

hem kterého živé organismy zachytávají a koncentrují chemické látky buď přímo 

z okolního prostředí, ve kterém žijí, nebo nepřímo ze své stravy. 

Mezi významné faktory ovlivňující bioakumulaci patří především koncentrace 

látky v prostředí, rozpustnost ve vodě, sorbce částic, velikost a tvar molekuly látky [62]. 

5.1.4 Schopnost dálkového transportu 

Schopnost dálkového přenosu je jistý potenciál látky cestovat od původního 

zdroje do oblastí vzdálených stovky až tisíce kilometrů, kde se nikdy nevyráběly ani 

nepoužívaly. 

5.2 Osud POP´s v prostředí 

Perzistentní organické látky se do jednotlivých složek životního prostředí dostá-

vají z řady průmyslových zdrojů (např. z elektráren, tepláren, spaloven, dopravy, 

z používání zemědělských postřiků, vypařováním z vodních ploch, půdy či skládek od-

padů). 

5.2.1 Ovzduší 

V ovzduší mohou být přítomny v podobě par nebo jsou vázány na povrch tuhých 

(prachových) částic. Z ovzduší se pak dostávají na zemský povrch buď usazováním 

polétavého prachu (suchou depozicí) nebo deštěm, který pohlcuje látky přítomné 

v plynné fázi a strhává tuhé částice (mokrou depozicí) [66]. 

V ovzduší perzistentní organické polutanty podléhají pomalému rozkladu půso-

bením slunečního záření (tzv. fotolýze) za přítomnosti vzdušné vlhkosti a dalších anor-

ganických i organických látek. Jejich setrvání v atmosféře závisí na tepelných a reakč-

ních podmínkách v daném místě. U řady POP´s je doba setrvání v atmosféře v tropic-

kých podmínkách maximálně několik dnů, v polárních oblastech to u stejné látky může 

být i několik let.  Jejich stabilita v ovzduší vede k jejich transportu na značné vzdálenos-

ti až tisíců kilometrů. Toto umožňuje jejich dálkový transport z míst, kde se dosud stále 

řada z nich, hlavně pesticidů, používá ve značných množstvích, až do blízkosti severní-

ho pólu. Tuto skutečnost potvrdila řada měření přítomnosti těchto látek ve sněhu a ledu 
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kolem severního pólu, stejně tak i analýza jejich obsahu v severských mořských orga-

nismech a mateřském mléce eskymáckých žen. Protože se tyto látky v těchto oblastech 

nikdy nepoužívaly, je jejich přítomnost zde jednoznačným důkazem dálkového trans-

portu [66]. Vzdálenost, na kterou se pesticidy přemisťují, je závislá na tlaku jejich par 

a meteorologických podmínkách [67]. 

5.2.2 Voda 

Celá řada pesticidů je hydrofobních [67] (tzn., že rozpustnost většiny perzistent-

ních organických polutantů ve vodě je minimální. Dobře rozpustné jsou však 

v organických kapalinách (např. olejích, tucích, apod.). Z toho vyplývá, že čím více 

obsahuje voda tuhých částic a znečišťujících organických kapalin, tím je vyšší předpo-

klad, že bude obsahovat více POP´s [66]. 

Zdrojem vstupů těchto látek do vodního systému jsou především odpadní vody 

ze závodů produkujících nebo používajících POP´s, dále splachy z polí, vozovek a de-

pozice z ovzduší. Jejich největším rezervoárem jsou oceány a moře, kam se dostávají 

prostřednictvím nánosů z řek, vzdušnou depozicí, vypouštěním odpadů a průmyslovými 

či dopravními haváriemi. Jsou ukládány v sedimentech na dnech moří, oceánů a vel-

kých jezer, odkud mohou být po určité době uvolněny a poté se mohou znovu dostávat 

zpět do ovzduší. Odstraňování pesticidů z vodního prostředí se děje vypařováním, ab-

sorpcí vodními organismy, sedimentací částic, na kterých jsou pesticidy vázány či roz-

kladem [67]. 

5.2.3 Půda 

Půda je těmito látkami znečišťována především v důsledku přímých aplikací 

pesticidů v zemědělství a dále pak suchou a mokrou depozicí z atmosféry. Dalším zdro-

jem znečišťování půd může být zavlažování, použití kalů z čistíren odpadních vod 

v zemědělství, úniky z úložišť popílku, skládek apod. 

Interakce mezi pesticidy a půdním prostředím je kontrolována sorpčními nebo 

desorpčními procesy, vychovatelností a rozkladem [67]. POP´s se poměrně silně váží 

na půdní organickou hmotu, a to tím více, čím je půda bohatší na humus. Proto se po-

měrně zřídka dostávají průsaky půdními vrstvami do podzemních vod [72]. Výjimkou 

jsou pouze písčité půdy. Odbourávání  POP´s v půdách způsobují hlavně mikroorga-

nismy. Tyto látky jsou částečně odnášeny také větrem. Jejich odbourávání může spočí-
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vat také ve vypařování, kde na povrchu půdy může docházet k rozkladu slunečním zá-

řením. Mohou být splachovány dešťovou vodou a v menší míře i přijímány vegetací. 

5.2.4 Biota 

Faktory ovlivňující příjem a distribuci pesticidů v biologických systémech jsou 

závislé na fyzikálních a chemických vlastnostech pesticidu (např. na těkavosti, rozpust-

nosti ve vodě a tucích, sorpčních vlastnostech), na fyziologických vlastnostech různých 

druhů organismů (způsob výživy, cesty přijmu, atd.) a na specifických vlastnostech 

ekosystému (teplota, pH, množství organické hmoty, struktura potravního řetězce) [67]. 

Rostliny nejsou schopné ve významné míře koncentrovat POP´s nacházející 

se v půdách. Přenos do nadzemních částí kořenovou soustavou u většiny druhů není 

z tohoto důvodu příliš významný. Nadzemní části rostlin (tj. listy a plody) však mohou 

být znečištěny půdou, depozicí z ovzduší, případně postřikovými přípravky obsahující-

mi POP´s. Protože plody a listy rostlin mají povrchovou voskovou vrstvu, POP´s 

z ovzduší se v ní rozpouštějí a nadzemní části rostlin naopak mohou tyto látky akumu-

lovat (např. olejnaté plodiny, jehličí, mechy). 

Kontaminace zvířat nastává převážně konzumací znečištěného krmiva. Jateční 

zvířata přijímají POP´s převážně z rostlinných krmiv, konzumací rybí moučky, ale také 

z půdy, kterou s krmivem požírají při pastvě. Vodní živočichové mohou ve svých orga-

nismech koncentrovat POP´s přítomné ve vodě, planktonu nebo sedimentech. Význam-

ná je i postupně se zvyšující koncentrace těchto látek v potravních řetězcích. Dravci 

(především dravé ryby či práci) představující nejvyšší články těchto přírodních vztahů 

mezi organismy, proto obsahují ve svých tělech často významně vyšší hladiny POP´s 

než konzumované oběti [66]. 

Ovzduší je často prvotní složkou vstupu POP´s do prostředí, odtud se mohou 

dostávat do dalších složek prostředí a kontaminovat potravní řetězce včetně potravních 

řetězců člověka. Množství  POP´s, které se dostávají do lidského organismu dýcháním, 

požíváním potravy nebo kontaktem s pokožkou, nepředstavují okamžité ohrožení zdraví 

(tzn. akutní otravu). 

Je také nutné si uvědomit, že na organismus člověka i jiných druhů nepůsobí 

pouze perzistentní organické látky, ale také celá řada dalších faktorů. Jistým problémem 

je také to, že dosud je k dispozici pouze minimum informací o synergických účincích 

více různých POP´s přítomných v organismu vedle sebe, případně jejich spolupůsobení 
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s dalšími chemickými látkami. Tyto látky jsou v reálném prostředí nejčastěji přítomny 

v podobě komplikovaných směsí [66]. 

5.3 Regulované chemické látky 

Cílem mezinárodních smluv o POP´s je zastavení výroby, jejich použití, snížení, 

vylučování nebo vypouštění emisí a úniků těchto perzistentních organických látek 

do všech složek životního prostředí [62, 66]. Stockholmská úmluva o POP´s uvádí 

v příloze A látky, které musí být odstraněny z výroby a jejich používání. Jedná se o al-

drin, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, mirex, toxaphen, po-

lychlorované bifenyly. V příloze B této úmluvy je uveden požadavek na omezení výro-

by a užití DDT. Příloha C se vztahuje na perzistentní organické polutanty tvořené a ne-

úmyslně uvolněné z antropogenních zdrojů. Jedná se o chemikálie polychlorované di-

benzo-p-dioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), hexachlorbenzen 

(HCB) a polychlorované bifenyly (PCB). 

5.3.1 Pesticidy 

Pesticidy jsou všudy přítomnými látkami v životním prostředí a kontaminují 

prakticky všechny druhy vod na Zemi [68]. 

Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené především k tlumení 

a hubení rostlinných a živočišných škůdců. Podle určení k hubení určitého škůdce pesti-

cidy dělíme na akaricidy (hubení roztočů), algicidy (hubení řas), arborocidy (hubení 

stromů a keřů), avicidy (hubení ptáků), fungicidy (určené k ochraně před houbovými 

chorobami), herbicidy (hubení rostlin), insekticidy (hubení hmyzu), molluskocidy (hu-

bení měkkýšů), piscicidy (hubení ryb) a rodenticidy (hubení hlodavců). 

Vliv pesticidů na životní prostředí je spojen s několika základními vlastnostmi. 

Mají schopnost ovlivňovat všechny taxonomické skupiny organismů, které se vyskytují 

v životním prostředí vedle škůdců. Tento vliv je na různé fyziologické a ekologické 

úrovni. Významnou vlastností je také jejich přetrvávání v prostředí a jejich odolnost 

vůči rozkladným procesům v něm probíhajícím [67]. 

5.3.1.1 Aldrin 

Aldrin je insekticid, který byl používán zejména pro likvidaci klíšťat, molů 

a termitů. V menší míře se používal k moření osiva před napadení hmyzem. 
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Aldrin se dobře vstřebává ze zažívacího systému, při inhalační expozici 

i kůží [69]. Jde o perzistentní organickou látku, která je mutagenní, karcinogenní, imu-

notoxická (poškozuje imunitní systém) a reprotoxická (reprodukční systém). Chronická 

otrava se projevuje jen vzácně [69]. 

V bývalém Československu byl používán jen minimálně. V roce 1980 byl 

vzhledem k jeho nežádoucím účinkům zakázán. Mezinárodně je regulován Stockholm-

skou úmluvou a tzv. POP´s protokolem k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší 

přesahujícím státní hranice. 

5.3.1.2 Chlordane 

Chlordane (Obr. 30.:) širokospektrální insekticid pro ošetřování zemědělských 

plodin (např. zeleniny, obilí, kukuřice, řepky, rajčat, cukrové třtiny, cukrové řepy, ovo-

ce, ořechů, citrusů, bavlny a juty). Používal se také v zahradnictví a proti termitům [62]. 

Chlordane je vyznačován stimulačním účinkem na centrální nervovou soustavu. 

Celková smrtící dávka při požití pro dospělého člověka je odhadována 

na 6 až 60 g [69]. 

V ČR nebyl nikdy vyráběn ani používán. V USA byl zakázán v roce 1988. 

V některých zemích se však dodnes používá. Mezinárodně je regulován Stockholmskou 

úmluvou. 

 

 

 

 

 

Obr. 30.: Molekula chlordane [26, 27] 

5.3.1.3 Dieldrin 

Jedná se o insekticid používaný proti klíšťatům, molům a termitům. Je to perzis-

tentní organická látka toxická i pro savce, a proto se vyžíval jako rodenticid (pesticid 

určený k hubení hlodavců). 
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Dieldrin je metabolitem eldrinu. Je to látka se stimulačním a depresivním účin-

kem na centrální nervovou soustavu. Za odhad přijatelné denní dávky dieldrin pro člo-

věka byla přijata hodnota 0,0001 mg/kg [69]. 

Pro svou imunotoxicitu a reprotoxicitu byl v bývalém Československu v roce 

1980 zakázán. Stejně jako aldrin je i tento insekticid mezinárodně regulován 

Stockholmskou úmluvou a tzv. POP´s protokolem k Mezinárodní úmluvě o znečištění 

ovzduší přesahujícím státní hranice. 

5.3.1.4 Heptachlor 

Heptachlor je kontaktní insekticid [62] v minulosti používaný v zemědělství, ale 

i v domácnostech k hubení mravenců, termitů nebo červů. Používal se i k likvidaci mra-

venců. 

V prostředí se transformuje působením mikroorganismů na heptachlorepoxid, 

který je také perzistentní a toxický, protože se kumuluje v tukových tkáních. Vyznačuje 

se svou toxicitou zvláště pro ryby, fytoplankton, včely či některé druhy ptáků. Nejohro-

ženější jsou vzhledem ke schopnosti bioakumulace organismy na vrcholu potravních 

pyramid. 

Člověk může být vystaven heptachloru prostřednictvím potravy, inhalační expo-

zice i kontaktu s kůží. Hlavním produktem metabolismu je taktéž heptachlorepoxid, jež 

se kumuluje v tukových tkáních jako epoxid, který je toxičtější než samotný 

heptachlor [69]. K jeho kumulaci dochází také v játrech a ledvinách. Chronické vysta-

vení heptachloru vyvolává podrážděnost, zvýšené slinění, ztráty paměti, zhoršení kon-

centrace, závratě, křeče, může poškozovat játra a imunitní systém. 

Mezinárodně je regulován Stockholmskou úmluvou. 

5.3.1.5 Mirex 

Mirex (hepatotoxická látka [69]) je insekticid, který se užíval v zemědělství 

k hubení mravenců a termitů. 

V 60. letech 20. století se užíval také jako zpomalovač hoření v plastech a sta-

vebních materiálech. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán. Mezinárod-

ně je rovněž regulován Stockholmskou úmluvou. 
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5.3.1.6 Dichlordifenyltrichlormethylmethan 

Tato aromatická halogensloučenina (Obr. 31.:), známá spíše pod zkratkou DDT, 

je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů, který byl používán na ošetřování 

zemědělských plodin a na likvidaci přenašečů infekčních chorob [62]. 

Poločas rozpadu DDT v lidské tkáni je v rozmezí 2 až 12 let. DDT se vyznačuje 

kumulativní chronickou toxicitou v tukové tkáni [69], kdy se příznaky otravy objevují 

po postupném dosažení určité koncentrace v organismu. Tato látka je pravděpodobným 

lidským karcinogenem. Poškozuje játra a může zapříčinit i jejich rakovinu. Také způso-

buje dočasné poškození nervového systému a poškozuje reprodukční systém [62]. 

Ve Spolaně Neratovice byl vyráběn jako surovina pro výrobu Neratidinu, Nera-

kainu a Pentalidolu. Všechny jeho výroby byly ukončeny v letech 1978 - 1983 [62]. 

V bývalém Československu bylo používání DDT zakázáno v roce 1974.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 31.: Molekula DDT [26, 27] 

5.3.1.7 Toxaphen 

Toxaphen je insekticid poškozující imunitní, hormonální a reprodukční systém 

a je klasifikován jako potenciální karcinogen (skupiny 2B). Je vyznačen výrazných sti-

mulačním účinkem na centrální nervovou soustavu [69]. 

Byl využíván od 40. let 20. století především na bavlníkových polích. V České 

republice nebyl tento insekticid vyráběn a v roce 1986 bylo jeho používání v bývalém 

Československu oficiálně zakázáno. V letech 1963 až 1987 byl do Československa do-

vážen jako součást přípravku Melipax, který se užíval na postřikování porosty jetele, 

řepky a vojtěšky. Mezinárodně je i Toxaphen regulován Stockholmskou úmluvou. 
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5.3.1.8 Chlordecon 

Chlordecon je chlorovaná organická látka, která byla používána jako insekticid. 

Chlordecon se vyznačuje nízkou těkavostí, uvolňuje se do ovzduší, povrchových vod 

a půd ve formě vázané na částice prachu, půdy, sedimentů a organického materiálu 

(v důsledku nízké rozpustnosti ve vodě). Z důvodu nízké těkavosti lze předpokládat 

transport v atmosféře především ve formě prachových částic. 

Jeho nebezpečnost spočívá hlavně v jeho perzistenci a schopnosti hromadit 

se v potravních řetězcích. Jde o látku karcinogenní, která může poškozovat nervový 

systém, kůži, játra nebo mužský reprodukční systém. Příznaky zahrnují bolesti hlavy, 

svalový třes, pohybovou ataxii, splývavou výslovnost a poškození krátkodobé paměti. 

Akutní expozice dráždí oči a dýchací cesty. Podle testů na zvířatech může vyvolávat 

rakovinu jater, ledvin a nadledvinek. Patří mezi endokrinní disruptory. 

V České republice není vyráběn ani používán. V květnu 2009 bylo v Ženevě 

na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení této lát-

ky na listinu úmluvy o POP´s. 

5.3.1.9 Lindan 

Lindan (Obr. 32.:) je chlorovaný cyklický uhlovodík, který se užíval jako pesti-

cid. K jeho distribuci dochází zejména prostřednictvím evaporace. 

Mobilita lindanu v půdě je nízká a klesá s rostoucím podílem organické hmoty. 

Lindan má schopnost se akumulovat v živých organismech. Z důvodu své rozpustnosti 

v tucích se může snadno koncentrovat v mikroorganismech, bezobratlých, rybách, ptá-

cích a savcích. Lindan je vysoce toxických pro vodní organismy. 

Jeho expozice lidskému organismu vyvolává bolesti hlavy [69], podráždění sliz-

nic, svalovou ochablost, poruchy jater. Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny 

(IARC) byl klasifikován jako možný lidský karcinogen, skupiny 2B. 

V bývalém Československu se lindan vyráběl v podniku Spolana Neratovice. 

V roce 1965 pak bylo zavedeno zpracování odpadů z výroby této látky na výrobu pesti-

cidu 2,4,5 – T (tzv. kyselina trichlorfenoxyoctová), který pak Československo přes pod-

nik zahraničního obchodu prodávalo přes prostředníka na americké letecké základy 

ve Vietnamu pro míchání Agent Orange (kódové označení používané armádou USA pro 

směs dvou herbicidů, a to 2,4 - dichlorfenoxyoctové kyseliny (označení 2,4-D) a 2,4,5 -

trichlorfenoxyoctové kyseliny (označení 2,4,5-T). V květnu 2009 bylo v Ženevě 
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na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení této lát-

ky na listinu úmluvy o POP´s. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32.: Molekula Lindane [26, 27] 

5.3.1.10 Hexachlorbenzen 

Hexachlorbenzen (HCB) je chlorovaný aromatický uhlovodík užívaný převážně 

jako pesticid. 

Pro životní prostředí je velmi nebezpečný, protože je perzistentní a má schop-

nost bioakumulace. Proto v potravním řetězci směrem k jeho vrcholu roste jeho koncen-

trace. Vysoké hladiny HCB byly proto naměřeny v tkáních predátorů (např. v dravých 

mořských rybách a savcích). HCB je schopen se šířit na velké vzdálenosti. 

U exponovaných lidí zvyšuje riziko onemocnění rakovinou. Ohrožuje vývoje 

plodu v těle matky, dráždí dýchacích cesty a kůži, poškozuje játra, ledviny a štítnou 

žlázu. Narušuje funkce centrálního nervového systému [69, 70]. 

Mezinárodně je regulován Stockholmskou úmluvou a tzv. POP´s protokolem 

k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). 

5.3.2 Průmyslové chemikálie 

Mezi chemické látky, které se používají či vyrábějí v průmyslu (např. elektro-

technickém) patří polychlorované bifenyly a polybromované bifenyly. 

5.3.2.1 Polychlorované bifenyly 

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou skupinou perzistentních látek vznikajících 

chlorací bifenylů. Zahrnují celkem 210 tzv. kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 

čtyřmi navázanými atomy chlóru. Z toxikologického hlediska jsou relevantní kongenery 



 
58 

se čtyřmi až se sedmi atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, kterých je cel-

kem dvanáct. 

Mezi charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti PCB patří termostabilita, 

stabilita vůči slunečnímu záření, nehořlavost, nevznětlivost, chemická inertnost, neko-

rozivnost, nízká těkavost, vysoká permitivita, výborné teplonosné vlastnosti, výborná 

mísitelnost a organickými rozpouštědly, široký interval bodů tání a relativně vysoké 

body varu [71]. 

DDooppaaddyy  PPCCBB  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

PCB uvolněné do atmosféry se adsorbují na prachové částice. Následně jsou 

vymyty atmosférickými srážkami do půd a povrchových vod. PCB emitované do vod-

ního prostředí se rychle adsorbuje na suspendované částice a sedimentuje s nimi 

na dně [67]. 

PCB jsou značně odolné abiotické degradaci. Poločas jejich rozpadu je i desítky 

let, a tak cirkulují životním prostředím. PCB uvolněné do atmosféry se váží na pevné 

částice, odkud se vymývají deštěm a srážkami do půdy a vodního prostředí, ve kterém 

se rychle adsorbují na pevné částice a ukládají v sedimentech [5]. 

U savců se jako nejúčinnější jeví jejich vylučování mlékem, což představuje ri-

ziko pro další generace. Expozice PCB nepříznivě ovlivňuje maskulinizaci a změnu 

struktury gonád u racků stříbrných (Obr. 33.:). Stejně tak PCB působí na orly bělohlavé 

(Obr. 33.:), u kterých dochází ke ztenčování tloušťky vaječných skořápek a způsobují 

mozkovou asymetrii. Snížená schopnost rozmnožování a úmrtnost plodů byla prokázá-

na u norků amerických (Obr. 33.:) [62]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33.: Biota senzitivní expozici PCB (vlevo nahoře – racek stříbrný; vpravo 

nahoře – orel bělohlavý; dole – norek americký) [72, 73, 74] 
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DDooppaaddyy  PPCCBB  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Podrobný toxikologický výzkum postupně odhalil, že zatímco akutní toxicita 

PCB je nízká, výrazně nebezpečnějších je chronické vystavení nízkým dávkám, vhle-

dem k jejich schopnosti perzistence a bioakumulace. Za nejvážnější jsou považována 

karcinogenní rizika, zejména pokud jde o rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater. Dále 

bylo prokázáno, že mají nepříznivý účinek na imunitní systém, poškozují játra a snižují 

plodnost. Velmi nepříjemným se ukázala jejich značná odolnost vůči rozkladu a velmi 

špatná sekrece z organismu. 

Lidé jsou vystaveni PCB zejména v důsledku konzumace tučných živočišných 

potravin (mléko, máslo, maso, ryby, vejce atd.).  

5.3.2.2 Hexabrombifenyl 

Polybromované bifenyly (PBB) jsou skupinou bromovaných organických che-

mických látek, jejichž použití v elektrických a elektronických zařízeních je pro jejich 

nebezpečné vlastnosti regulováno evropskou direktivou RoHS (Restriction of the use of 

Hazardeous Substances), která vstoupila v platnost 1. července 2006. Jedná se o látky 

málo těkavé a rozpustné. 

Hexabrombifenyl se dostává do organismů, kde se při dlouhodobé expozici ku-

muluje. Chronická toxicita se proto projevuje řadou účinků (např. hepatotoxicita, hypo-

funkce štítné žlázy. Dle IARC patří mezi potencionální lidské karcinogeny. 

Svou strukturou a vlastnostmi jsou podobné polychlorovaným bifenylům (PCB), 

které pro své nebezpečné vlastnosti byly celosvětově zakázány Stockholmskou úmluvou 

o POP´s. 

5.3.3 Nežádoucí vedlejší produkty 

V důsledku provozu různých průmyslových technologií výroby, zejména v che-

mickém průmyslu, vzniká celá řada nežádoucích vedlejších produktů (např. dioxiny 

a polycyklické aromatické uhlovodíky). 

5.3.3.1 Dioxiny 

Jedná se o označení dvou skupin toxických sloučenin (polychlorované dibenzo-

p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF) s různým počtem atomu 
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chloru v molekule. Existuje 75 tzv. kongenerů PCDD [70] a 135 kongenerů PCDF [75]. 

Nejtoxičtější z dioxinů je 2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) a všechny izo-

mery se zachovanou substitucí v polohách 2,3,7,8. 

Dioxiny patří k nejjedovatějším látkám na zemi vůbec, dokonce ještě 

v koncentracích 1 : 109 jsou životu nebezpečné [18]. 

DDooppaaddyy  ddiiooxxiinnůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Dioxiny jsou pevně vázány do půd, kde jejich pohyb je výsledkem pohybu půd-

ních částic. Ve vodě se vyskytují adsorbované na organickou suspendovanou hmotu, 

která je přítomna ve vodním sloupci. Úbytek dioxinů vypařováním je v důsledku níz-

kému tlaku par velice nízký. Vzhledem k tomu, že dioxiny jsou jen málo rozpustné 

ve vodě a jsou vysoce lipofilní, dochází k jejich bioakumulaci v živých organis-

mech [67]. 

DDooppaaddyy  ddiiooxxiinnůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Jedná se o karcinogenní a teratogenní látky [18]. Organismem jsou zpracovávány a vy-

lučovány velice pomalu, takže může docházet k jejich kumulaci v organismu (zejména 

v tukových tkáních), což vede ke kontaminaci potravních řetězců [18]. 

Laboratorní studie na ptácích, savcích, vodních organismech a dalších druzích 

ukázaly, že expozice TCDD může být následkem akutní úmrtnosti právě tak jako karci-

nogenní, teratogenní, mutagenní, imunotoxické a reproduktivní účinky [76]. Dioxiny 

mohou vyvolat poškození kůže, jater, různé neurologické účinky a některé studie na-

značují podíl na odchylkách v sexuálním vývoji (poruchy plodnosti, opožděný vývoj). 

Dioxiny snižují hladinu mužských pohlavních hormonů a inzulínu (snižuje hladinu cuk-

ru v krvi), ovlivňují hladinu hormonů štítné žlázy (podílejí se na řízení tělesného růstu, 

vývoji mozku), glukokortikoidů (regulují hladinu cukru v krvi) a melatoninu (nastavuje 

denní rytmus). Popisuje se zvýšený výskyt zhoubných nádorů plic (karcinomů), měk-

kých tkání (sarkomů), žaludku a lymfatické tkáně (lymfomů) [18]. 

5.3.3.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) reprezentují jednu 

z nejvýznamnějších skupin semivolatilních environmentálních polutantů [71], tvořené 

dvěma či více benzenovými kruhy v různém prostorovém uspořádání tvořená výhradně 
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uhlíkem a vodíkem [17], které se vyznačují potenciálními karcinogenními, mutagenními 

a teratogenními účinky [77]. Stejně jako řada jiných aromatických látek i PAU tvoří 

různé formy derivátů. Nejčastěji se vyskytujícími deriváty jsou halogen-, amino-, sulfo- 

a nitroderiváty, ale často bývají tvořeny také hydroxy -, karboxy -, karbonylderiváty, 

chinony a další [77, 78]. 

Mezi významné zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků patří např. 

naftalen, anthracen, fluoren, pyren či benzo/a/pyren (Obr. 34.:). 

 

 

Obr. 34.: Zástupci polycyklických aromatických uhlovodíků [26, 27] 

ZZddrroojjee  eemmiissíí  PPAAUU  

PAU vznikají přírodními cestami nebo mohou mít antropogenní původ. Přiroze-

ně vznikají PAU zejména prostřednictvím geochemických dějů při rozkladu biologické-

ho materiálu. Významným zdrojem PAU v prostředí je také hoření organické hmoty, 

především rostlinné biomasy. Sem patří hlavně požáry v lesních a stepních porostech, 

které vedou ke vzniku PAU v plynné i pevné fázi. K přírodním zdrojům patří rovněž 

vulkanická činnost. Malé množství PAU je syntetizováno mikroorganismy 

a vegetací [77]. 

pyren benzo/a/pyren 

naftalen anthracen fluoren 
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DDooppaaddyy  PPAAUU  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou přítomny prakticky ve všech složkách 

prostředí – v půdě, ve vzduchu, ve vodě i v sedimentech, přičemž v jednotlivých slož-

kách jsou rozmístěny nerovnoměrně. Z většiny zdrojů jsou PAU emitovány primárně 

do atmosféry. Z ní se suchým nebo mokrým spadem [54] spolu s pevnými částicemi, 

na jejichž povrchu jsou primárně adsorbovány, dostávají do půdy a povrchových vod, 

vodním sloupcem potom pronikají až do sedimentů [77]. 

PAU pronikají do listů buďto průduchy, nebo kutikulou, v závislosti na svých 

fyzikálně-chemických vlastnostech, podmínkách prostředí a rostlinném druhu [77]. Po-

lycyklické aromatické uhlovodíky ovlivňují všechna stadia růstu a vývoje rostlin, 

od klíčení až po reprodukci. Tyto sloučeniny představují pro rostliny stresový faktor 

vyvolávající četné metabolické změny, vedoucí k akutnímu, chronickému či dokonce 

latentnímu poškození rostliny [77]. 

PAU patří rovněž mezi perzistentní, bioakumulativní a toxické látky [77]. Pro 

popis chování PAU má z environmentálního hlediska největší význam 

tzv. biokoncentrační faktor (BCF), resp. bioakumulační faktor (BAF) jako poměr che-

mických látek v prostředí a v organismu, resp. ve vodním prostředí a v potravním řetěz-

ci. Dalšími významnými popisnými veličinami jsou rozdělovací koeficient n-

oktanol/voda (KOW) či koeficient sorpce na organické hmotě (KOC), dále biokoncentrace, 

bioakumulace, bioobohacování a další. V organismech se PAU kumulují hlavně 

v tukových tkáních a pletivech, na buněčné úrovni se mohou vázat v různých místech 

fosfolipidových membrán [77]. 

PAU jsou z prostředí odstraňovány fotodegradací (tj. chemickou reakcí induko-

vanou fotooxidací PAU za přítomnosti kyslíku, OH-radikálů a dalších oxidačních čini-

del), chemickou oxidací (např. ozonizací či chlorací) nebo rozkladem činností bakterií 

a plísní [67]. 

DDooppaaddyy  PPAAUU  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Polycyklické aromatické uhlovodíky patří mezi polutanty vykazující mutagenní 

a karcinogenní účinky. Obecně platí, že mutagenita i karcinogenita stoupá se vzrůstají-

cím počtem jader, přičemž maximální účinek byl zaznamenán u uhlovodíků s pěti aro-

matickými kruhy [77]. Mezi doposud identifikovanými PAU ve znečištěném ovzduší 

se vyskytuje 12 sloučenin prokazatelně karcinogenních při testování na pokusných zví-
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řatech. Jedním z nejsilnějších a nejčastěji sledovaných karcinogenů z této skupiny 

je benzo/a/pyren [18]. 
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6 Voda 

Voda (H2O – Obr. 35.:) je sloučenina vodíku a kyslíku [25]. Je jednou z nejjed-

nodušších chemických sloučen a přesto, nebo možná právě proto, je nejzákladnější 

podmínkou života [17]. Z tohoto důvodu je voda nezastupitelná a plní biologickou, 

zdravotní, kulturní a estetickou či výrobní a dopravní funkci [4]. 

 

 

 

 

 

Obr. 35.: Molekula vody [26, 27] 

Souhrn všeho vodstva na povrchu Země se nazývá hydrosféra [79]. Voda se v 

přírodě vyskytuje ve třech základních formách [3], a to v pevné (např. led, sníh), 

v kapalné (např. voda) a v plynné (např. vodní pára). Celých 97,61% veškerého vodstva 

na Zemi zaujímají moře a oceány, 2,08% polární led a ledovce, 0,29% podzemní voda, 

0,008% slaná jezera, 0,009% sladkovodní jezera a jiné nádrže, 0,005% půdní vlhkost, 

0,0009% atmosférická vlhkost a 0,00009% řeky [45]. Z hlediska hydrologie a meteoro-

logie se vody dělí na povrchové a podzemní [4]. 

6.1 Znečišťování vody 

Podobně jako atmosféra se ani voda nenachází na zemském povrchu a pod ním 

v čisté podobě [5]. 

6.2 Zdroje znečišťování vod 

Zdrojem kontaminace vodních toků jsou především odpadní vody z průmyslové 

a zemědělské výroby. Jedná se např. o rezidua průmyslových odpadů, těžké kovy, dusí-

katá hnojiva, pesticidy, herbicidy, insekticidy, fungicidy a další chemické látky použí-

vané v zemědělství [8]. 

Zdroje znečišťování vodních ekosystémů lze také rozdělit na zdroje průmyslo-

vého typu (např. výrobní, těžební a stavební provozy, transportní systémy), zdroje ze-
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mědělského typu (např. zemědělské objekty a samotná zemědělská činnost) a zdroje 

komunálního typu (např. výroba potravin, likvidace odpadů) [80]. 

Podle zdrojů znečištění rozdělujeme vody na průmyslové a odpadní (tzn. bodové 

znečištění), průsakové a splachové (tzv. plošné znečištění), a srážkové. Povrchové vody 

jsou obvykle znečišťovány bodově (bodové zdroje představují např. města a obce, prů-

myslové závody, atd. [5]). Podzemní vody jsou znečišťovány hlavně z tzv. plošných 

zdrojů, mezi něž patří např. znečištění ze zemědělské činnosti, eroze či atmosférická 

depozice [5]), a to průnikem plošně aplikovaných látek (např. složky umělých a přírod-

ních hnojiv, posypové soli, atd.) [4]. 

Z hlediska způsobu, jakým se do vod dostanou škodlivé látky, lze znečištění po-

vrchových vod rozdělit na primární (způsobeno látkami přítomnými v odpadních vo-

dách či změnou některých jejích vlastností) a sekundární (následný nadměrný rozvoj 

některých organismů vyvolaný přísunem vhodných látek - eutrofizace) [4]. 

6.3 Látky znečišťující vody 

Znečišťující látky z ovzduší i půdy se v konečné fázi dostávají do povrchových 

i podzemních vod jako konečného recipientu [8]. Voda v přírodě je kontaminována 

mnoha různými anorganickými, organickými a biologickými látkami [81], které 

do vodních ekosystémů vnesl člověk svou činností. Pro lepší přehlednost budou znečiš-

ťující látky vodních ekosystémů rozděleny dle změny některých vlastností vod. Ve vo-

dách jsou tyto látky v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. 

Toxicita vody spočívá zejména v účinku cizorodých látek, které se do recipientu 

dostávají především nejrůznějšími odpadními vodami. V souvislosti s toxikologií vody 

existuje také přirozená toxicita, která vzniká v přírodních vodách bez lidského zásahu. 

Toxikologie vod se zabývá hlavně akutní toxicitou. Chronická toxicita má význam pro 

pitné vody z hlediska stanovení prahových koncentrací a nejvyšších přípustných kon-

centrací (NPK – koncentrace látky a jejích metabolitů ve vodách, která při stálém půso-

bení nevyvolá negativní účinky na hydrochemický režim recipientů, na mikroorga-

nismy, primární producenty, planktonní a bentické organismy a ryby) ve vodě. 

6.3.1 Znečištění anorganickými látkami 

Anorganické látky přítomné ve vodě mohou zvyšovat její solnost a korozivnost 

(např. chloridy - Cl-). Tyto látky mohou způsobovat také sekundární znečištění (např. 
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fosforečnany - PO4
3-, dusičnany - NO3

-). Některé látky anorganického původu mohou 

měnit pH vody (např. amoniak - NH3 – viz kapitola 4.3.3.4, kyseliny). Charakteristic-

kými látkami toxickými pro vodní prostředí jsou především těžké kovy (např. rtuť - Hg, 

olovo - Pb, arsen - As, kadmium - Cd, měď - Cu a chrom - Cr) [9]. 

6.3.1.1 Chloridy 

Mezi chloridy patří celá řada látek, pro které je typická přítomnost chloridového 

aniontu (Cl-). Mezi nejčastější zástupce, kteří se vyskytují ve vodním prostředí, patří 

např. chlorid sodný (NaCl) nebo chlorid vápenatý (CaCl2). 

ZZddrroojjee  cchhlloorr iiddůů  

Chloridy se v prostředí vyskytují přirozeně (např. jejich vymýváním z hornino-

vého prostředí, vulkanickou činností a lesními požáry), ale jejich velké množství 

se do něj dostává v souvislosti s lidskou činností (např. spalování uhlí, výrova polyvi-

nylchloridu – PVC). 

DDooppaaddyy  cchhlloorr iiddůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Vlastnosti chloridů (jejich toxicitu) ovlivňuje kation, který společně s anionem 

chloru utváří molekulu chloridu. 

Rozšířené chloridy jsou v přiměřené míře nezbytné pro rostliny a živočichy a řa-

da organismů je schopná snášet značné rozpětí jejích koncentrací. Při překročení určité 

meze, která je pro různé druhy organismů odlišná, dochází k úhynu živočichů i rostlin 

z důvodu vysoké salinity (tj. solnosti) [82]. 

DDooppaaddyy  cchhlloorr iiddůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Chlorid sodný (NaCl) je běžnou součástí stravy. Vyšší koncentrace však mohou 

působit zdravotní potíže např. tím, že dochází k nadměrnému zatěžování ledvin. Snadná 

rozpustnost chloridů ve vodě může způsobit, že se problematický kation (např. kadmia - 

Cd nebo olova - Pb) může uvolňovat ze struktury chloridů velmi snadno [82]. 

6.3.1.2 Fosforečnany 

Fosfor (Phosphorus – P) je nekovový chemický prvek, hojně se vyskytující v 

zemské kůře, který má důležitou roli ve stavbě živých organismů. Fosforečnany (PO4
3-) 
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jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), která vznikne odtržením všech tří kyselých vodí-

ků (H+). 

ZZddrroojjee  ffoossffoorreeččnnaannůů  

Sloučeniny fosforu se ve velkém množství používají jako průmyslová hnojiva, 

k výrobě pracích prostředků, v hutnictví apod. 

Přírodním zdrojem tohoto prvku ve vodách je rozpouštění a vyluhování někte-

rých minerálů a zvětralých hornin. 

DDooppaaddyy  ffoossffoorreeččnnaannůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Zvyšování koncentrace sloučenin fosforu a dusíku ve vodě provázené přemno-

žením řas a sinic lze označit jako eutrofizaci vod.  

Pro produkci biomasy je optimální, aby byl splněn stechiometrický poměr živin 

dusíku (N) : fosforu (P) = 16 : 1. Ve většině nádrží v ČR je tento poměr podstatně vyšší 

než 16, proto je fosfor limitujícím prvkem eutrofizace [83]. 

DDooppaaddyy  ffoossffoorreeččnnaannůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Koncentrace fosforečnanů není ze zdravotního hlediska při běžných koncentra-

cích příliš důležitá. Náhlý vzrůst koncentrace fosforečnanů (PO4
3-) ve vodě však může 

indikovat případné fekální znečištění vody. 

6.3.1.3 Dusičnany 

Jedná se o soli kyseliny dusičné. Dusičnany patří mezi jedny z mnoha ukazatelů 

jakosti vod. 

ZZddrroojjee  dduussiiččnnaannůů  

Hlavní příčinou vysokých koncentrací dusičnanů je intenzifikace (chemizace) 

zemědělství v důsledku vysokých dávek dusíkatých hnojiv. Dusičnany se vyskytují 

ve všech typech vod [84]. 

DDooppaaddyy  dduussiiččnnaannůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Dusičnany jsou konečným produktem mineralizace organicky vázaného dusíku 

a za anoxických podmínek jsou stabilní. Za anoxických podmínek však podléhají denit-
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rifikaci za vzniku elementárního dusíku resp. oxidu dusného. Velká koncentrace dusič-

nanů, případně i dusitanů bývá charakteristická pro podzemní vody v oblastech s boro-

vými lesy, kde písčitá, dobře provzdušněná půda obsahuje ve svrchních vrstvách jednak 

kmeny bakterií schopných fixovat elementární dusík a jednak kmeny nitrifikačních bak-

terií. 

DDooppaaddyy  dduussiiččnnaannůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3
-) vyplývá z možnosti jejich bakteriální re-

dukce v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2
-). Dusitany se slučují v ža-

ludku se sekundárními aminy přinášenými potravou na karcinogenní N-nitrosoaminy. 

6.3.1.4 Kyseliny 

Příčinou vzniku kyselé atmosférické depozice (tzv. kyselých dešťů), jsou emise 

oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NOX). Tyto oxidy v atmosféře a na povrchu vege-

tace dále oxidují za vzniku kyseliny sírové (H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3), které 

snižují pH srážkové vody. Tato kyselá voda se dostává na zemský povrch a iniciuje tak 

řetěz reakcí vedoucí k okyselení půd a povrchových vod – tzv. environmentální acidi-

fikace, jehož důsledkem jsou uhynulé horské lesy, kyselé povrchové vody bez ryb, pod-

zemní vody s vysokým obsahem toxických kovů uvolněných z půd a hornin. 

DDooppaaddyy  kkyysseell iinn  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Acidifikace je provázena snížením počtu druhů planktonních řas, zejména 

ze skupiny zelených řas (Chlorophyceae). Charakteristickými rody rozsivek pro kyselé 

vody jsou Eunotia a Tabellaria. Vliv kyselosti na biomasu a produkci epilitických řas 

je méně zřetelný. Poměrně hodně druhů vodních makrofyt je rezistentních ke kyselosti, 

proto má postupující acidifikace na ně pouze malý vliv. Může však docházet k posunu 

v relativním významu jednotlivých druhů. 

Zcela jednoznačné vlivy acidifikace byly prokázané na populacích a společen-

stvech vodních bezobratlých. V jezerních ekosystémech byla značná pozornost věnová-

na změnám ve složení zooplanktonu v závislosti na zvyšující se acidifikaci. Počet druhů 

korýšů se vzrůstající kyselostí prudce klesá. Z hmyzu jsou k okyselení odolné např. lar-

vy muchniček (Simuliidae), vírníci (Gyrinidae), klešťanky (Corixidae) a vážky (Zy-
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goptera). Naopak některé druhy jepic, pošvatek a chrostíků jsou náchylné k acidifikaci 

a rychle z vod postižených okyselením vymizí. 

6.3.1.5 Těžké kovy 

Těžké kovy jsou totiž definovány jako kovy, jejichž specifická hmotnost je větší 

než 5 g/cm
3
 [77]. Kovy jsou přirozenou součástí vod [84]. Mezi nejvýznamnější vlast-

nosti těžkých kovů z toxikologického hlediska patří zejména jejich toxicita, bioakumu-

lace, karcinogenita, nedegrabilita (tzn., že kovy mění oxidační stav a formy, ale nemění 

svou podstatu), perzistence a narůst koncentrací v životním prostředí [85]. 

Široké rozšíření těžkých kovů v prostředí a jejich různá důležitost pro živé orga-

nismy vedla k jejich rozdělení do několika skupin: esenciální těžké kovy, jejichž pří-

tomnost je nezbytně nutná pro správnou funkci živých organismů (železo – Fe, jód – I, 

měď – Cu, zinek – Zn, mangan – Mn, kobalt – Co, molybden – Mo, selen – Se, chrom – 

Cr a cín – Sn), pravděpodobně esenciální těžké kovy, u kterých se předpokládá, že je-

jich dostatečné množství je nezbytné pro zdravý vývoj živých organismů (nikl – Ni, 

fluor – F, brom – Br, arsen – As, vanad – V, baryum – Ba, stroncium – Sr), neesenciální 

těžké kovy, které se konstantně vyskytují v živých tkáních v různých koncentracích (hli-

ník – Al, antimon – Sb, rtuť – Hg, germanium – Ge, křemík – Si, stříbro – Ag, zlato – 

Au, olovo – Pb, titan – Ti, atd.) a toxické prvky (např. As, Hg, Cd a Pb). 

RRttuuťť  

Rtuť (Hydrargyrum – Hg) je těžký, toxický kovový prvek, který je za normál-

ních podmínek jako jediný kapalný. 

V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. Průměrný obsah činí kolem 0,1 – 

0,3 mg/kg. V mořské vodě je její koncentrace také téměř na hranici měřitelnosti – 

0,03 µg/l. Rtuť a její sloučeniny patří mezi jedny z nejtoxičtějších látek vyskytujících 

se ve vodních ekosystémech [86]. 

Průmyslově je rtuť využívána v elektrochemii, zemědělství, zubních laborato-

řích, farmaceutickém průmyslu, atd. 

DDooppaaddyy  rr ttuuttii   nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Většina rtuti v prostředí se vyskytuje ve formě elementární rtuti (Hg0) nebo 

anorganických sloučenin. Kovová (elementární) rtuť je za normálních podmínek kapal-
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ná, dochází však k jejímu částečnému odpařování. Ve vzduchu může docházet k přemě-

nám na jiné formy a rtuť může být transportována na velké vzdálenosti. Některé mikro-

organismy (např. bakterie, fytoplankton, plísně) mohou přeměňovat anorganickou rtuť 

na organické sloučeniny. Rtuť setrvává v prostředí po dlouhou dobu, zvláště pokud 

je navázána na malé půdní částice. Tyto částice obvykle zůstávají na povrchu sedimentů 

a půd a nepřecházejí do podzemních vod. 

Ve vodním prostředí se částice usazují na dně. Organická rtuť se může hromadit 

v potravních řetězcích, zatímco anorganická rtuť do potravních řetězců nevstupuje. Nej-

vyšší obsahy organické rtuti se nacházejí v tělech mořských ryb. Vysoké koncentrace 

rtuti však mohou obsahovat i houby. Naopak, akumulace v rostlinách není příliš vysoká. 

U rostlin působí expozice rtutí redukci fotosyntézy v důsledku snížené syntézy 

chlorofylu, sníženého dýchání a příjmu vody. Anorganické formy rtuti ovlivňují plas-

movou membránu rostlin, sloučeniny  methylrtuti  ovlivňují především metabolismus 

organel v cytoplasmě [86]. 

U ryb se intoxikace rtutí projevuje často pouze nižšími hmotnostními přírůstky. 

Vodní ptáci a savci (např. kormorán, norek, vydra) jsou exponováni nejčastěji sloučeni-

nami methylrtuti přijímanými v potravě [86]. Bioakumulaci methylrtuti ve vodních eko-

systémech ovlivňuje celá řada faktorů, jako jsou pH vody, teplota vody, množství roz-

puštěné organické matrice, struktura potravního řetězce, druh sedimentu a jeho ero-

ze [87]. 

U mnoha druhů ptáků se otrava rtutí projevuje reprodukčními problémy, změnou 

chování a vyšší embryonální úmrtností.  Ptáci jsou často vyzáblí, mají nekoordinované 

pohyby, zčeřené peří a staví hnízda menší velikosti. Při pitvě uhynulého jedince jsou 

patrná drobná poranění ledvin a jater. Sloučeniny methylrtuti se koncentrují převážně 

v bílku, naopak anorganické formy rtuti ve žloutku vejce [86]. 

Vzhledem k její nebezpečnosti je omezeno používání rtuti v některých elektro-

nických a elektrických zařízeních tzv. směrnicí RoHS. 

DDooppaaddyy  rr ttuuttii   nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Akutní toxicita závisí na formě rtuti (Hg0 – elementární rtuť, Hg2+ - rtuťnaté ion-

ty, Hg2
2+ - rtuťné ionty, C2H6Hg - dimethylrtuť – organická sloučenina) a vstupu 

do organismu [85]. 
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Toxicita jednotlivých sloučenin rtuti je závislá především na jejich rozpustnosti 

ve vodě. Z tohoto pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti (Hg2+). 

Toxicita samotné elementární rtuti (Hg0) je prakticky nulová, protože jen obtížně vniká 

do organických tkání. Mnohem škodlivější jsou její páry, které se však do ovzduší do-

stávají velmi pomalu. Páry rtuti jsou těžší než vzduch, a proto se mohou hromadit 

v špatně odvětrávaných níže položených oblastech. 

Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno 

dostat do živých tkání (např. jen pouhým stykem s pokožkou). Tyto sloučeniny se do-

stávají do životního prostředí např. rozkladem různých organických sloučenin s obsa-

hem rtuti nebo i metabolickými pochody mikroorganismů při styku se rtutí. Nejčastěji 

uváděným příkladem je dimethylrtuť (C2H6Hg), u které je jako smrtelná dávka pro do-

spělého člověka uváděno množství pouze 0,1 ml.  

Z potravin jsou rizikovým faktorem z hlediska obsahu rtuti především vnitřnosti 

(játra, ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány rtutí při svém růstu. Rizikové mo-

hou být i zemědělské plodiny, pěstované na půdě zamořené rtuťnatými sloučeninami, ať 

již z průmyslových zdrojů nebo nevhodně použitými přípravky k hubení zemědělských 

škůdců [88].  

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jed-

noznačně negativní. Je kumulativním jedem, z organismu se vylučuje jen velmi pozvol-

na. Koncentruje se především v ledvinách a v menší míře v játrech a slezině. Projevy 

chronické otravy bývají často nespecifické – od studených končetin, vypadávání vlasů, 

přes zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako 

např. chudokrevnost, revmatické choroby či poškození ledvin. Chronická expozice také 

může způsobovat vypadávání zubů, vyrážky, svalový třes, ztrátu paměti, změny v cho-

vání a poškození mozku a centrální nervové soustavy [88]. 

Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvrace-

ní. Rtuť může mít také vliv na plodnost. Organické sloučeniny rtuti způsobují poškození 

mozku a nervové soustavy. Akutní expozice parám rtuti může způsobit zánět plic, po-

škození ledvin a zvýšení krevního tlaku. 

OOlloovvoo  

Olovo (Plumbum – Pb) je těžký toxický kov. Za normálních podmínek je olovo 

odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. 
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Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah činí pouze 

12 - 16 ppm (mg/kg). V mořské vodě činí jeho koncentrace pouze 0,03 µg/l. Olovo 

je v přírodě ubikviterní (všudypřítomné) a nachází se ve všech biologických systé-

mech [89, 90, 91]. Olovo je přirozeně přítomné v půdách v důsledku zvětrávání hor-

nin [92]. 

Mezi zdroje způsobené lidskou činností patří především výfukové plyny, které 

jsou výrazným zdrojem olova v životním prostředí. 

DDooppaaddyy  oolloovvaa  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Olovo je schopné v atmosféře putovat na velké vzdálenosti. Kontaminuje půdu 

i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění. 

Vzhledem k jeho nebezpečnosti je omezeno jeho používání v některých elektro-

nických a elektrických zařízeních tzv. směrnicí RoHS. 

DDooppaaddyy  oolloovvaa  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Hlavní toxicita olova spočívá v tom, že si jej organismus plete s vápníkem 

a ukládá jej na místa, kde vápník (tzn. v kostech), přičemž určité množství Pb se nachá-

zí také v krvi [93]. Olovo je označováno za tzv. neurotoxin, což znamená, že negativně 

ovlivňuje centrální nervový systém. Mezi další projevy toxicity olova přítomného 

v lidském organismu patří bolesti hlavy a břicha, svalové slabosti, chudokrevnost, sní-

žená schopnost koncentrace, vysoký krevní tlak, snížená činnost štítné žlázy, modročer-

vený lem na dásních okolo krčků zubů, ledvinové potíže, úzkost, deprese, apod. [92]. 

AArrsseenn  

Arsen (Arsenicum - As) je toxický polokovový prvek, vyskytující se ve třech 

alotropických modifikacích: žlutá, černá a šedá. Arsen se v přírodě vykytuje ve formě 

sulfidů. Je součástí různých hornin a půd, jejichž zvětráváním se dostává do podzem-

ních a povrchových vod. 

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, 

používání pesticidů a metalurgický průmysl. 
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DDooppaaddyy  aarrsseennuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Z ovzduší se arsen, buď spadem, nebo vymytím deštěm dostává do půdy nebo 

vody, kde muže přetrvávat velice dlouhou dobu, protože má značnou schopnost kumu-

lovat se v sedimentech. Arsen tvoří hlavní složku některých minerálů rozšířených 

po celém světě. Voda z oblastí velkého výskytu těchto minerálů muže obsahovat jeho 

nadprůměrné koncentrace. 

Ve vodách se arsen vyskytuje v oxidačním stupni As3+ a As5+ nebo organicky 

vázaný. Vzhledem k rozdílným oxidačně-redukčním podmínkám dochází ve vodách 

hlubších nádrží a jezer k vertikální stratifikaci. Ve svrchní vrstvě vody (tzv. epilimnio-

nu) dochází k postupné oxidaci na As5+, biologickou činností fytoplanktonu vznikají 

methylderiváty a arsen se sorbuje na hydratované oxidy železa (Fe) a manganu (Mn). 

Ve spodní vrstvě vody (tzv. hypolimnionu) se arsen naopak uvolňuje z hydratovaného 

oxidu železa (Fe) a manganu (Mn). Dochází také k postupné redukci na As3+. V sedi-

mentech se As sráží jako málo rozpustné sulfidy. Redoxní reakce probíhají chemickou 

nebo biochemickou cestou. 

Arsen se může zapojovat do potravního řetězce a patří mezi inhibitory bioche-

mických reakcí. Některé ryby a mušle obsahují zvýšené množství As, ale v málo toxické 

organické formě [94]. 

DDooppaaddyy  aarrsseennuu  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Toxicita a způsob absorpce sloučenin arsenu organismem závisí na rozpustnosti 

sloučeniny. Velmi málo rozpustný sulfid arsenitý (As2S3) je netoxický. Kovový arsen 

(As0) je sice nejedovatý, ale v organismu je metabolizován na toxické látky. Všechny 

ostatní látky obsahující arsen jsou jedovaté. Arsen vázaný v organických látkách je ob-

vykle méně toxický než arsen z anorganických sloučenin. 

Arsen je karcinogen, který způsobuje rakovinu plic a kůže. Zvyšuje také pravdě-

podobnost nádoru jater, ledvin a močového měchýře. Vysoké akutní expozice As po-

škozují buňky nervového systému, jater, ledvin, žaludku, střev a pokožky. Inhalační 

expozice se projevuje bolestí v krku a podrážděním plic. Je pravděpodobné, že vysoká 

orální expozice během těhotenství poškozuje plod. Nižší dávky mohou způsobit po-

dráždění trávicího ústrojí, sníženou tvorbu červených a bílých krvinek, nepravidelnou 

srdeční činnost, poškození cév aj. [94]. 
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Pro chronickou orální expozici jsou charakteristické především změny na po-

kožce, muže dojít k vypadávání vlasů a nehtů. Častý je také úbytek váhy a anemie [95]. 

Poškození jater muže mít za následek až cirhózu. Dochází k abnormalitám 

na elektrokardiogramu a k nemocem cév [94]. 

KKaaddmmiiuumm  

Kadmium (Cadmium – Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek. 

Kadmium je součástí mnoha hornin. Vlivem přírodních pochodů se dostává do bažina-

tých půd a sedimentů [92]. Poměrné množství kadmia v zemské kůře je asi 0,15 - 

0,2 mg/kg [96]. 

Mezi antropogenní zdroje kadmia lze zařadit např. metalurgické závody, likvi-

daci baterií, spalovny komunálních odpadů, teplárny, elektrárny, výfukové zplodiny 

a mnoho dalších. 

DDooppaaddyy  kkaaddmmiiaa  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Kadmium je vysoce toxický kov s nepříznivými účinky na vegetaci a zvířa-

ta [70]. Koncentrace kadmia v životním prostředí je kritická především v blízkosti vy-

sokých pecí a městských průmyslových oblastí. Sladkovodní biota je nejvíce citlivou 

skupinou [76]. 

DDooppaaddyy  kkaaddmmiiaa  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Pohyb kadmia v organismu je složitý proces, na který není organismus ideálně 

vybaven. Pokud se v ledvinách vyskytne větší množství kadmia, než je vylučovací sys-

tém ledvin schopen zpracovat, může se objevit chronické poškození ledvin [92]. 

Chronická toxicita je spojována s poškozením ledvin, velké množství bílkovin 

v moči (tzv. proteinurie), nedostatek vápníku, osteoporóza, rakovina prostaty, poškození 

varlat, neplodnost mužů, rakovina plic, dušnost, zmodrání kůže a sliznic (tzv. cyanosa), 

malátnost, tachykardie atd.  

Hodnoty akutní toxicity kadmia jsou uváděny jako LD100 = 350 – 8 900 mg 

a LD0 = 3 mg [77, 85]. 
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MMěěďď  

Měď (Cuprum - Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy. Měď 

je v zemské kůře přítomna poměrně vzácně. Odhaduje se, že její obsah činí 55 – 

70 mg/kg. V mořské vodě se její koncentrace pohybuje pouze na úrovni 0,003 mg/l. 

Přirozeným zdrojem mědi je zvětrávání, sopečné výbuchy, lesní požáry a rozklad bio-

masy. 

Měď se do životního prostředí dostává zejména prostřednictvím antropogenní 

činnosti (např. z těžby a zpracování měděných rud, spalování fosilních paliv a odpadů). 

DDooppaaddyy  mměěddii   nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Měď je centrálním kovem organokovové sloučeniny hemocyaninu, který u měk-

kýšů a některých členovců (např. krabů) funguje jako přenašeč kyslíku – analogie 

k hemoglobinu u teplokrevných živočichů. 

Atmosférickou depozicí přechází měď ze vzduchu do vody a půdy. Měď 

je v půdách silně vázána na organické látky a jílové částice. Proto zůstává většina mědi 

v povrchových částech půdy a nedochází k transportu hlouběji. Rozpustnost mědi 

je limitována rozpustností hydroxidu měďnatého (Cu(OH)2), společným srážením s mé-

ně rozpustnými hydroxidy kovů a adsorpcí. V letních obdobích může u dna hlubších 

nádrží docházet ke vzniku sulfanu a ke srážení mědi ve formě sulfidu měďnatého (CuS). 

Měď je esenciálním prvkem pro živočichy a vyšší rostliny, ve větším množství 

je však značně toxická pro vodní organismy [97]. 

DDooppaaddyy  mměěddii   nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Měď patří mezi esenciální prvky pro lidský organismus. Je nezbytná pro růst 

a vývoj kostí, pojivových tkání, mozku, srdce a dalších orgánů. Uplatňuje se při tvorbě 

hemoglobinu a některých enzymů a při vstřebávání a metabolismu železa. Je také důle-

žitá pro správné využití vitaminu C. U dětí se nedostatek mědi projevuje fyzickou 

a duševní retardací.  

Vysoké dávky mědi způsobují žaludeční a střevní bolesti, poškození jater a led-

vin a anemii. Některé sloučeniny mědi dráždí kůži, po opakovaných expozicích můžou 

způsobovat záněty. Mohou také vyvolat zánět spojivek [97]. 
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CChhrroomm  

Chrom (Chromium - Cr) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov. 

Chrom a jeho sloučeniny se nejčastěji dostávají prostřednictvím spalování fosilních 

paliv, odpadních vod ze strojírenského, kožedělného a textilního průmyslu. 

DDooppaaddyy  cchhrroommuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Chrom je v nízké koncentraci přítomen ve všech typech půd, v sopečném prachu 

a plynech. Všechen chrom přírodního původu je ve formě Cr3+. Tento iont se silně váže 

na záporně nabité půdní částice, proto jen malá část proniká z půdy do podzemních vod. 

Ve vodě se většina Cr3+ váže na částice nečistot a spolu s nimi klesá ke dnu. 

Cr6+ je velmi toxický pro vodní organismy. Na rozdíl od Cr3+ se vyskytuje ve formě 

záporně nabitých komplexů, proto se nesorbuje na půdní částice a je mnohem mobilněj-

ší. Cr6+ je však velmi silné oxidační činidlo, v přítomnosti jakékoliv organické hmoty 

se poměrně rychle redukuje na Cr3+. Proto nebezpečí vysokých koncentrací Cr6+ hrozí 

jen v blízkosti jeho zdroje. Pokud nejsou organické látky přítomné, je Cr6+ za aerobních 

podmínek stabilní po dlouhou dobu. V anaerobním prostředí se šestimocný chrom redu-

kuje velmi rychle. Chrom se nehromadí v potravních řetězcích. 

V ovzduší je chrom navázán na prachové částice. Průměrná doba setrvání v at-

mosféře je 10 dní, poté suchou nebo mokrou depozicí přechází do vody nebo půdy [98]. 

DDooppaaddyy  cchhrroommuu  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Toxicita dvou oxidačních stavů Cr3+ a Cr6+ je rozdílná. Trojmocný chrom (Cr3+) 

patří mezi esenciální stopové prvky zúčastněné v metabolismu savců. Zvyšuje účinnost 

inzulínu a pomáhá tak udržovat metabolizmus glukózy, cholesterolu a tuků. Nedostatek 

chromu může vyvolat únavu, stres, úbytek váhy a snížení schopnosti těla odstraňovat 

glukózu z krve. Zdrojem chromu je také čerstvá strava a pivní kvasinky. Cr3+ je zdraví 

prospěšný jen do určitého množství, při vyšších dávkách je zdraví škodlivý. Inhalační 

expozice může mít nepříznivé účinky na respirační systém a může působit i na imunitní 

systém. U citlivých jedinců může inhalace vysokých dávek vyvolat až astmatický zá-

chvat. Při orální expozici mohou hodně vysoké dávky vést k žaludečním potížím a vře-

dům, křečím, k poškození ledvin a jater i ke smrti [98]. 

Sloučeniny Cr6+ jsou výrazně toxičtější než sloučeniny trojmocného chromu. 

Krátkodobá vysoká expozice má nepříznivé účinky v místě kontaktu. Může nepříznivě 
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působit na ledviny a játra. Inhalace prachů sloučenin Cr6+ vyvolává astmatické potíže. 

Dlouhodobé působení se projevuje tvorbou vředů a nádorů nosní dutiny, plic a zažíva-

cího traktu a leptavým účinkem na kůži a sliznice, může dojít k proděravění nosní pře-

pážky. Kontakt kapalin a pevných látek s obsahem Cr6+ může vést ke tvorbě kožních 

vředů, u alergických jedinců také k zarudnutí kůže a svědění. Chrom je klasifikován 

jako lidský karcinogen, způsobující rakovinu plic. Významným protijedem je kyselina 

askorbová (známá jako vitamin C), která Cr6+ redukcí převádí na netoxické sloučeniny 

Cr3+ [98]. 

6.3.2 Znečištění organickými látkami 

Znečištění organickými látkami lze rozdělit na znečištění přirozeného nebo an-

tropogenního původu. Mezi organické látky přirozeného původu patří např. huminové 

látky (tj. přírodní látky - směs organické hmoty - obsažené v půdě a kaustobiolitech - 

rašelině, hnědém uhlí a lignitu) a splašky. Organickými látkami antropogenního půvo-

du jsou např. ropné produkty a fenoly [9]. 

6.3.2.1 Ropné produkty 

Hlavním zástupcem ropných látek je ropa. Ropa (surová nafta) je tmavá olejovi-

tá kapalina, obvykle lehčí než voda a ve vodě nerozpustná. Je velmi složitou směsí lá-

tek, především uhlovodíků. Podle převažujících typů uhlovodíků se ropy dělí na parafi-

nické, naftenické, aromatické a asfaltické [99]. Dalšími produkty, které se získávají 

destilací ropy, krakováním nebo polymerací je nafta, benzíny, oleje. Ropné látky mo-

hou ve vodě vytvářet emulze, film nebo souvislou vrstvu na hladině. Některé se také 

mohou rozpouštět [84]. 

DDooppaaddyy  rrooppnnýýcchh  pprroodduukkttůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Z kapalných znečišťujících látek v životním prostředí je nejznámější nafta a dal-

ší ropné produkty. Tyto látky jsou samy o sobě velkou hrozbou především proto, že 

jako specificky lehčí tvoří povlak na vodě, a tím zamezují přístupu kyslíku, nutného pro 

veškeré aerobní organismy. Primární chemická toxicita ropy a ropných produktů není 

zanedbatelná [99]. Toxické vlastnosti ropných produktů se mohou značně lišit 

v závislosti na jejich složení (např. ropně frakce s nižším bodem varu jsou toxičtější) 

[67]. 
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DDooppaaddyy  rrooppnnýýcchh  pprroodduukkttůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

S ropnými látkami mohou pracovat pouze osoby zdravotně způsobilé. Konkrét-

ně osoby, které netrpí chorobami krve, pokožky, jater a dýchacích orgánů. Působení 

ropných látek se může projevit kožním onemocněním, dráždivým účinkem na dýchací 

cesty, poruchou krvetvorby, poruchou centrálního nerovového systému a karcinogeni-

tou. 

Alkanické uhlovodíky (nafta) dráždí pokožku, vyvolávají zánětlivá onemocnění 

pokožky často spojené s tvorbou podkožních edémů. Všeobecným účinkem uhlovodíků 

je deprese centrálního nervového systému s tendencí středních rozvětvených parafinů k 

vyvolání křečí. Narkotická účinnost alifatických uhlovodíků vzrůstá se stoupající mole-

kulovou hmotností. Vyšší uhlovodíky jsou méně těkavé a hůře se vstřebávají. Alifatické 

uhlovodíky vedou při těžké intoxikaci ke komatóznímu stavu s útlumem hlubokých 

šlachových reflexů. Chronická otrava je líčena neurčitě, popisuje se únava, nevolnost. 

Účinek par benzínu na organismus závisí na jejich koncentraci. Účinky různých 

koncentrací benzínu na lidský organismus jsou uvedeny v Tab. 5:. Při nižších koncent-

racích se intoxikace neprojeví najednou. Zpočátku se objeví subjektivní potíže (tj. bolest 

hlavy, závratě, silné bušení srdce, slabost, sucho v ústech, žaludeční nevolnost), později 

dochází ke ztrátě vědomí. Objektivně můžeme pozorovat rozličné příznaky postižení 

nervové soustavy, jako jsou svalové křeče. Akutní otravy při velmi vysokých koncent-

racích benzinem mohou nastat téměř okamžitě. Po ztrátě vědomí dochází rychle k úmrtí 

převážně tehdy, pokud postižený zůstane v kontaminovaném prostředí. Chronické otra-

vy se projevují funkčními nervovými poruchami rozličného druhu. Jsou provázeny sva-

lovou slabostí, únavou, ztrátou hmotnosti, podrážděností a ospalostí. 

Tab. 5:    Účinky benzínu o různých koncentracích na lidský organismus [99] 

KK oonncceenntt rr aaccee  bbeennzzíínnuu  

[[mmgg//ll ]]   
ZZddrr aavvoottnníí  pprr oojj eevvyy  

do 4 téměř bez škodlivých účinků 

4 - 8 dráždivé působení 

10 nevolnost, bezvědomí 

40 

(5 – 10 minutová expozice) 
ohrožení života 
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Při požití nejsou minerální oleje nebezpečné jako benzin. Projeví se obvykle jen 

laxativní účinek. Jsou popsány případy akutních otrav, k nimž došlo inhalací par nebo 

aerosolů při čištění cisteren. Projevovaly se slabostí, závratěmi, zvracením a bolestmi 

hlavy. Kůží se minerální oleje nevstřebávají, ale nejčastějším problémem jsou dermati-

tidy a ekzémy. 

6.3.2.2    Fenoly 

Fenoly se v organické chemii označuje třída sloučenin, které obsahují hydroxy-

lovou funkční skupinu (-OH) vázanou přímo na benzenový kruh (aromatické jádro). 

Vzhledem k tomu, že celá řada fenolů a jejich derivátů jsou přirozenými látkami, lze 

za přírodní zdroje emisí fenolů považovat mnohé rostliny a živočichy. 

Významnější problém představují nadměrná množství fenolů a jejich derivátů, 

která mohou do životního prostředí unikat v rámci lidské činnosti (např. úniky při výro-

bě fenolů, spalovací procesy, skládky, apod.). 

DDooppaaddyy  ffeennoollůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Fenoly emitované antropogenní cestou a jejich deriváty mohou mít díky svým 

vlastnostem negativní vliv na životní prostředí. Antropogenní úniky z důvodu omezené 

těkavosti fenolů většinou směřují do vody nebo půdy. Nechlorované deriváty fenolů 

jsou v aerobním prostředí rozkládány mikroorganismy na neškodné produkty. Fenoly 

vykazují akutní toxicitu pro vodní živočichy. Právě chlorované deriváty fenolů předsta-

vují i jistá globální rizika. Přesto, že fenoly nejsou látkami ze skupiny těkavých orga-

nických látek (VOC), objevují se informace, že mohou po vypaření reagovat s dalšími 

polutanty přítomnými v ovzduší, a přispívat tak ke tvorbě škodlivého přízemního ozonu, 

který ohrožuje zdraví obyvatelstva, zemědělské plodiny i některé stavební materiály. 

Důležitá je zmínka o vzniku chlorfenolů během chlorace pitné vody. Při tomto procesu 

dochází k nachlorování přítomných (především jednosytných) fenolů, a tím ke vzniku 

silně páchnoucích chlorfenolů, které mohou z organoleptického (tj. čichového a chuťo-

vého) hlediska zcela znehodnotit pitnou vodu [100]. 

DDooppaaddyy  ffeennoollůů  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Fenoly jsou látky, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Do organismu 

mohou být vdechnuty a prostupují i pokožkou. U exponované osoby může dojít 
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ke dráždění očí, kůže, nosu a dýchacích cest. Expozice fenolům dále způsobují bolesti 

hlavy, únavu, nevolnost, slabost, zvracení. Projevit se může i kašel, dušnost a edém plic. 

Vysoké koncentrace fenolů mohou ohrozit schopnost krve transportovat kyslík, což 

způsobuje bolest hlavy, nevolnost, modrání končetin a rtů. Může dojít také k problé-

mům s dechem, kolapsu a smrti. Vysoké opakované expozice mohou způsobit poškoze-

ní jater, ledvin a centrální nervové soustavy. Fenoly mají mutagenní účinky a mohou 

způsobovat i nepravidelný tep (srdeční arytmii). Chlorfenol je korozivní chemikálie, 

dráždí kůži, oči, nos, dýchací cesty, plíce a způsobuje kašlání a dušnost. Vysoké expo-

zice způsobují bolest hlavy, nevolnost, svalovou slabost, třes a postupně až kóma s ná-

sledkem smrti. Chlorfenol také poškozuje játra a ledviny [100]. 

6.3.3 Bakteriální znečištění 

Bakteriální znečištění je způsobeno zvýšeným přísunem mikroorganismů, 

z nichž některé mohou být patogenní [9]. 

Koliformní (patogenní) bakterie jsou často užívaným indikátorem znečištění 

vody, i když samy nezpůsobují choroby. Bakteriální toxiny lze rozdělit na exotoxiny 

a endotoxiny. Exotoxiny jsou rozpustné ve vodě. Tyto toxické látky jsou vylučovány 

bakteriálními buňkami [5] po dobu jejich růstu do okolního prostředí. Exotoxiny 

se chovají jako enzymy, mají bílkovinnou povahu, jsou termolabilní a citlivé na činnost 

proteáz. Choroby způsobené exotoxiny jsou smrtelné. Ve vodním prostředí představuje 

nejvážnější nebezpečí neurotoxin botulotoxin, produkovaný baktérií Clostridium botuli-

num, způsobující onemocnění zvané botulismus (viz Tab. 6:). 

Tab. 6: Příklady exotoxinů s uvedením jejich účinků 

PPrr oodduucceenntt   TTyypp  ttooxxiinnuu  ÚÚččiinnkkyy  ((oonneemmooccnněěnníí))  

Bacillus anthracis komplex antrax (sněť slezinná) 

Clostridium botulinum neurotoxin botulismus 

Yersinia pestis morový toxin mor 

Vibrio cholerae enterotoxin cholera 

Clostridium tetani neurotoxin tetanus (strnutí šíje) 
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Endotoxiny jsou látky vázané na buněčné stěny a jejich účinek se projevuje 

až po smrti mikroorganismů a po jejich rozkladu, kdy se vázané toxiny uvolní do pro-

středí. 

6.3.4 Radioaktivní znečištění 

Radon (Radonum - Rn) je nejtěžším prvkem ve skupině vzácných plynů, který 

vzniká přeměnou uranu (U) a jeho vlastní přeměna vede ke vzniku dalších radioaktiv-

ních prvků a přeměny končí v neradioaktivním olovu [101]. 

Půdy v přírodě obsahují různá množství uranu, který určuje množství uvolněné-

ho radonu. Radon unášen vzduchem nebo vodou proniká póry a štěrbinami v půdě. 

Při daném množství radonu v půdě je množství plynu uvolněného do prostředí závislé 

na propustnosti půdy, jejím stavu a meteorologických podmínkách. Koncentrace radonu 

velmi rychle klesají s výškou nad zemí [101]. 

Podzemní voda, přírodní plyn, uhlí a oceány představují také velice významné 

zdroje tohoto radioaktivního prvku. Původ radioaktivity vod může být také přírodní 

(226Ra, 222Rn, 230 Th, 238U, 210Po, 210Pb, 40K a jiné) nebo umělý (90Sr, 89Sr, 60Co, 131I, 
137Ca a další) [84]. 

DDooppaaddyy  rraaddoonnuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

Přirozené uvolňování radioaktivity z litosféry nastává zvětráváním, erozí a vylu-

hováním hornin a půd [102, 103]. 

Přírodní radionuklidy jsou obsaženy ve všech typech hornin. Nejvyšší koncent-

race uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, 

durbachity, syenity, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem 

a obsahují některé nehomogenně rozptýlené horninotvorné minerály (např. zirkon) 

s vyšším obsahem uranu.  

Geologické podloží České republiky je z více než dvou třetin tvořeno metamor-

fovanými a magmatickými horninami [102, 104]. Přírodní radionuklidy obsažené 

v horninách se uvolňují do vod poměrně složitými procesy, které závisí na geochemic-

kých, fyzikálních a hydrologických poměrech. Vyšší hodnoty jsou ve vodách podzem-

ních oproti povrchovým, neboť zde dochází k dlouhodobému kontaktu s horninami 

s vyšším obsahem přírodních radionuklidů [102]. 



 
82 

DDooppaaddyy  rraaddoonnuu  nnaa  ll iiddsskkéé  zzddrraavvíí  

Z hlediska působení radonu na člověka je nutno rozlišovat příjem ingescí (tj. po-

žitím potravin či vody) a inhalací. Příjem ingescí se týká výhradně vodního zdroje. 

Zdravotní újma hrozí zvláště při nahromadění radonu v uzavřených prostorách, resp. při 

jeho kumulaci v dýchací zóně člověka. Samotný radon však není lidskému organismu 

příliš nebezpečný, neboť po vdechnutí je opět z velké části vydechnut z lidského orga-

nismu ven [102]. 

Nebezpečné jsou však jeho krátkodobé produkty rozpadu (218Po - polonium, 
214Pb - olovo a 214Bi - bismut), které jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy 

a ve vzduchu se zachycují na drobných prachových částicích a vytvářejí radioaktivní 

aerosoly. Po vdechnutí procházejí prostředím dýchacích cest, kde se dál samovolně roz-

padají a při svém rozpadu dlouhodobě ozařují přímo tzv. bazální (kmenové) buňky. Pro-

to je radon rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic [102, 105]. Zdravotní rizika 

z příjmu radonu ingescí, z různých zdrojů, spočívají v potenciálním riziku poškození 

trávicího traktu [102]. 
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7 Půda 

Půda (pedosféra - půdní obal Země nacházející se na povrchu litosféry), která 

vznikla zvětráním hornin a činností půdotvorných činitelů, je základním přírodním bo-

hatstvím Země, nenahraditelným výrobním prostředkem, ale také jednou z hlavních 

složek životního prostředí [9]. Půda umožňuje život suchozemských rostlinných a živo-

čišných společenstev [3]. 

7.1 Složení půdy 

Stavba, složení a uspořádání půdy jsou výsledkem působení půdotvorných čini-

telů, mezi něž patří matečná hornina (nerostným složením ovlivňuje zásobu živin 

a chemické složení půdy, má vliv na její barvu a zrnitost), podnebí (teplota a srážky 

se podílí na rychlosti chemických reakcí v půdě), živé organismy (mikroorganismy roz-

kládající organické látky), půdní voda (umožňující redukční procesy a pohyb složek 

půdní hmoty), reliéf území (nadmořská výška, sklon a expozice svahů ovlivňující vlh-

kost a teplotu půdy), čas (stáří půdy) a člověk (svými zásahy regulující průběh půdo-

tvorného procesu). 

Půda je heterogenní komplex látek neživého a živého původu [8]. Na procesu 

vzniku půdy se podílejí abiogenní a biogenní procesy. 

Z fyzikálního hlediska je půda třífázový systém složený z pevné fáze (anorga-

nické – nerosty, horniny, organické – humus, živá složka), kapalné fáze (půdní voda) 

a plynné fáze (půdní vzduch) [13]. 

Z chemického hlediska půda obsahuje anorganický a organický podíl. Anorga-

nický podíl zastupuje osm prvků v množství více než 1%. Jedná se o kyslík (O), křemík 

(Si), hliník (Al), železo (Fe), vápník (Ca), draslík (K), sodík (Na) a hořčík (Mg). Pro růst 

rostlin jsou důležité makroživiny a mikroživiny uvedené v Tab. 7:. 

Tab. 7: Makroživiny a mikroživiny důležité pro růst rostlin v půdě [9] 

DDrr uuhh  žžiivviinn  PPrr vvkkyy  vv  ppoořřaaddíí  ddllee  ddůůlleežžii ttoosstt ii   

makroživiny C, O, H, N P, K, Ca, Mg 

mikroživiny S, Fe, B, Mo Cl, Mn, Cu, Zn 
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Organický podíl tvoří humusové látky, které jsou produkty humifikačních pro-

cesů [9]. 

7.2 Znečišťování půdy 

V průběhu času se půda vyvíjí, mění, a to vlivem působení biologických, che-

mických a fyzikálních pochodů, ke kterým dochází na povrchu země. 

Silné znečištění prostředí se nežádoucím způsobem odráží také na kvalitě země-

dělské půdy [8]. V důsledku činnosti člověka se do životního prostředí dostává stále 

více nových syntetických látek či látek přírodních, ale ve vyšších koncentracích než 

je v přírodě obvyklé. Nemusí jít přitom vždy o látky toxické a jinak škodlivé, ale právě 

díky zvýšeným látkovým tokům a kumulacím jde o látky ovlivňující zdraví organismů, 

které se těmto změnám nestačily přizpůsobit [106]. 

Z hlediska plošného rozsahu lze rozlišit negativní ovlivnění půdy na lokální 

(ohrožení bezprostředního okolí), regionální (znečištění hydrosféry) a kontinentální 

(ovlivnění půdy např. DDT). 

Z hlediska působení nebezpečných chemických látek na půdu, má největší vý-

znam chemická degradace. 

7.2.1 Chemická degradace půdy 

Chemická degradace půdy je do značné míry důsledkem sníženého obsahu hu-

musu [13]. Typickými procesy degradace půdy z chemického hlediska je acidifikace, 

salinizace, alkalizace, změna obsahu živin a znečištění půdy polutanty. 

7.2.1.1 Acidifikace a alkalizace 

Acidifikace a alkalizace půdy je definovaná jako pokles kyselinové, resp. zása-

dové neutralizační kapacity půdy [107]. Postupná acidifikace půd může vést k poklesu 

obsahu uhličitanů, snadno zvětratelných primárních silikátů a výměnných bazických 

kationtů nebo k akumulaci kationových kyselin (Al3+, Fe3+) a síranů. Zajímavou roli 

při acidifikaci půdy představuje opadanka některých listnatých stromů (např. lípy, javo-

ru, jilmu a jasanu), které mají zvýšený obsah vápníku i produktů jejího rozpadu, která 

tak chrání půdu před kyselými imisemi [108]. Alkalizace spočívá ve zvýšení obsahu 

bazických kationtů (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) a jejich solí v půdě. 
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Tyto procesy se projevují změnami půdní reakce, která se vyjadřuje hodnotou 

pH (tj. záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů). Půdy mají různou 

schopnost (tzv. pufrační schopnost) vyrovnávat vlivy směřující ke změně pH půdního 

roztoku. Odolnost ke změnám pH a schopnost zachovávat určité pH se také nazývá 

pufrační kapacita půdy [109]. Podle hodnoty pH lze půdy rozdělit do několika sku-

pin (Tab. 8:). 

Tab. 8: Rozdělení půd dle aktivní reakce [109] 

pH Druh půdy 

> 9,5 silně alkalická 

9,5 – 8,5 alkalická 

8,5 – 7,5 slabě alkalická 

7,5 – 6,5 neutrální 

6,5 – 5,5 slabě kyselá 

5,5 – 4,5 kyselá 

< 4,5 silně kyselá 

 

7.2.1.2 Salinizace 

Zasolené půdy vznikly v přírodě přirozeným pedogenetickým procesem, podmí-

něným vysokým obsahem ve vodě rozpuštěných solí nebo Na+, a to v mořských sedi-

mentech, v podzemní a povrchové silně mineralizované vodě a v ovzduší např. vulka-

nickou erupcí [107]. Zasolení půdy ovlivňuje edafon i růst rostlin. Škodlivost solí 

se projevuje v závislosti na typu soli, druhu rostliny, objemové hmotnosti půdy a obsahu 

organické hmoty v půdě. 

7.2.1.3 Změny obsahu živin 

Změny obsahu živin lze definovat především jako zpomalení přísunu živin 

(tj. nedostatek organických látek). Mezi příčiny nedostatečného přísunu organických 

látek patří např. opakování intenzivních pěstebních postupů, kdy dochází k vyčerpání 

živin v půdě či hnojení umělými hnojivy, což má za následek rovněž nízkou dotaci or-

ganických látek. Důsledkem malého přísunu živin je nižší produkční schopnost půdy 
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(tj. úrodnost), dále pak snižování propustnosti a retenční kapacity nebo snižování 

soudržnosti půdy a odolnosti vůči rozplavení. 

7.2.1.4 Kontaminace a znečištění půdy 

Kontaminace půdy představuje přítomnost určitých látek, které se v půdě nena-

cházejí přirozeně a obvykle mají potencionálně nežádoucí účinky, popř. přítomnost 

i látek přirozeně se vyskytujících, které jsou toxické [110]. Tato kontaminace nepřed-

stavuje jen samotné znečištění půdy příslušnými chemickými látkami, ale území, které 

zahrnuje všechny struktury, povrchové materiály, vrchní i hlubší vrstvy půdy, povrcho-

vé vody, podzemní vody a vodonosné vrstvy půdy [111]. 

Mezi nejvýznamnější látky, které znečišťují půdy patří téměř všechny látky, kte-

ré již byly zmíněny v rámci předchozích kapitol (4.3,  5 a 6.3) – znečišťování ovzduší 

a vod. Jedná se tedy o látky vznikající při spalování fosilních paliv (např. S, N), orga-

nické látky (např. PAU, PCB, PCDD). Další významnou skupinou je skupina těžkých 

kovů, jejichž zdrojem jsou minerály, horniny a půdy, z nichž se kovy přirozeně uvolňují 

geochemickými a biochemickými procesy. Druhotným zdrojem těžkých kovů je činnost 

člověka a zejména průmysl. K vyčištění kontaminovaných půd lze použít rostlin, které 

se dokáží vyrovnat s vysokým obsahem kovů v půdě. Tyto rostliny pěstované na kon-

taminovaných půdách jsou schopny kovy ve svém těle hromadit a jejich spálením 

je možnost druhotného získání těchto kovů [108]. Výrazný a často negativní vliv mají 

různé druhy používaných pesticidů zejména v zemědělství.  
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8 Vodstvo České republiky 

Česká republika, se svou složitou geologickou stavbou a různorodým reliéfem, 

představuje z hlediska hydrografické pozice prakticky „střechu“ Evropy. Nachází 

se na hlavním evropském rozvodí (úmoří Severního, Baltského a Černého moře) 

a z hlediska státní správy je území republiky rozděleno do pěti dílčích povodí hlavních 

toků: povodí Labe, povodí Vltavy, povodí Ohře, povodí Odry a povodí Moravy. 

Vodní bohatství ČR je obnovováno téměř výhradně atmosférickými srážkami. 

Výskyt a úhrn těchto srážek má nahodilý charakter, což ovlivňuje hodnoty vodního bo-

hatství v jednotlivých obdobích [112]. 

V následujících podkapitolách je, na základě výše uvedeného přehledu nebez-

pečných chemických látek významně ohrožujících životní prostředí a lidské zdraví, 

zpracováno hodnocení znečištění vodních toků v ČR za stanovené časové období. Ke 

zpracování tohoto hodnocení byly použity naměřené hodnoty vybraných rizikových 

látek (tj. imisních standardů) z Informačního systému ARROW. 

8.1 Hodnocení znečištění vodních toků 

Samotný proces hodnocení znečištění vodních toků zahrnoval několik fází. 

V první fázi byla vybrána oblast hodnocení případného znečištění vodních toků v rámci 

ČR. Druhá fáze představovala definování předmětu hodnocení. Součástí hodnocení zne-

čištění řek byla stručná charakteristika sledovaných jakostních ukazatelů. Dalším kro-

kem byl odběr a analýza odebraných vzorků. 

8.1.1 Výběr oblasti 

Oblast hodnocení znečištění vodních toků nebezpečnými chemickými látkami 

zahrnuje hlavní řeky jednotlivých povodí ČR. Výběr nejvýznamnějších a největších řek 

povodí ČR je uveden v Tab. 9:. 
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Tab. 9: Výběr největších řek povodí ČR 

Povodí ČR Řeka 
Délka vodního toku 

[km] 

Labe Labe 370 

Vltavy Vltava 430 

Ohře Ohře 256 

Odry Odra 136 

Moravy Morava 246 

 

8.1.2 Definice předmětu hodnocení 

Předmětem hodnocení byly tedy povrchové vody výše uvedených řek (tzn. povr-

chová tekoucí voda).  Na základě získaného přehledu nebezpečných chemických látek, 

které znečišťují vody, v rámci literární rešerše (viz kapitola 6.3), byly vybrány látky 

(Tab. 10:), které představují jisté imisní standardy – ukazatele přípustného znečištění 

povrchových vod dle platných legislativních předpisů. Členění jakostních ukazatelů 

povrchových vod je dodržováno dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113]. Při výběru 

nebezpečných chemických látek bylo nutné uvažovat dostupnost potřebných dat 

k provedení samotného hodnocení vývoje znečištění vybraných říčních toků. Ostatní 

imisní standardy dalších nebezpečných látek pro sledování jakosti povrchových vod 

jsou součástí nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113]. 

Tab. 10: Vybrané imisní standardy – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod 

Číslo Ukazatel Symbol 

1 celkový fosfor Pcelk. 

2 reakce vody pH 

3 koliformní bakterie KOLI 

4 termotolerantní (fekální) koliformní bakterie FKOLI 

 



 
89 

8.1.3 Charakteristika vybraných imisních standardů 

Z velkého množství vybraných dat byly hodnoceny pouze ukazatele, u nichž by-

ly zjištěny nadlimitní hodnoty (Tab. 10:). 

8.1.3.1 Fosfor 

V přírodě se fosfor vykytuje pouze ve formě chemických sloučenin. Do přírod-

ních vod se fosfor dostává ve formě orthofosforečnanů (PO4
3-) a polyfosforečnanů 

z hnojiv, pracích a čisticích prostředků, atd. Organicky vázaný fosfor pochází z roz-

kladných produktů fauny a flóry, ze živočišných odpadů, ale i z chemických přípravků 

používaných v zemědělství. Z části je fosfor vázán i v sedimentech ve formě nerozpust-

ných železitých solí (FePO4). Během letní a zimní stagnace dochází k redukci těchto 

nerozpustných železitých solí na rozpustné soli železnaté (Fe3(PO4)2) a ty se během 

jarní a podzimní cirkulace dostávají do celého vodního sloupce.  

ÚÚččiinnkkyy  sslloouuččeenniinn  ffoossffoorruu  nnaa  vvooddnníí  pprroossttřřeeddíí  

Nadměrná množství fosforu, jakožto limitujícího prvku pro rozvoj vodní vegeta-

ce, mají za následek vznik eutrofizace vod. Jedná se o složitý proces obohacování stoja-

tých a tekoucích povrchových vod živnými minerálními látkami, které zpětně vedou 

ke zvýšení biologické produkce a k nežádoucímu zarůstání vodního biotopu. Prvotním 

signálem počínající eutrofizace na vodním biotopu je nárůst planktonních sinic, řas 

a vodních makrofyt. Dále dochází ke zhoršování hydrochemického a kyslíkového reži-

mu, ke vzniku a hromadění jedovatých plynů, k nepříznivým kyslíkovým poměrům 

u dna [114].  

8.1.3.2 pH vody 

Hodnota pH je významný abiotický faktor životního prostředí, který určuje rov-

novážný stav mezi H2CO3, Ca(HCO3)2 a CaCO3 ve sladkých vodách. Pro ryby a většinu 

organismů je nejvhodnější reakce mezi pH 6,5 – 8,5. Hodnoty pod pH 5 a nad pH 9,5 

jsou pro ryby nebezpečné. 

Pokles pod pH = 6 bývá způsoben přítomností anorganických a organických ky-

selin (např. rašeliniště, naleziště sulfidických rud, atmosférická voda okyselená oxidy 

síry – kyselé deště). Zvýšení pH nad 9 bývá způsobeno přítomností uhličitanů, hydro-
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genuhličitanů a hydroxidů ve vodách. Zvýšení pH může být způsobeno fotosyntézou. 

Naopak snížení pH může být následkem respirace a nitrifikace [115]. 

8.1.3.3 Koliformní bakterie a termotolerantní koliformní ba kterie 

Jedná se o gramnegativní nesporulující aerobní až fakultativně anaerobní tyčin-

ky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Tyto bakterie patří do čeledi 

Enterobacteriaceae. Jsou nejčastějším indikátorem fekálního znečištění v povrchových 

vodách. 

8.1.4 Odběr a analýza vzorků vody 

Veškerá potřebná data byla získána ze systému IS ARROW (Informační Systém 

Assessment and Reference Reports Of Water monitoring), který provozuje ČHMÚ jako 

Národní referenční středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro MŽP. 

Tento systém umožňuje uložení a zpracování výsledků programů monitoringu týkající 

se sledování chemického stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady 

č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské 

politiky (Rámcová směrnice) a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou veřejnost [116]. 

Při výběru objektů jakosti povrchových vod bylo postupně zadáváno časové 

rozpětí v letech. Vývojem znečištění vodních toků v ČR se v tomto případě rozumí ča-

sové rozpětí od roku 1999 do roku 2009. Objekty (viz Tab. 11:) byly lokalizovány dle 

příslušného kraje spadajícího do daného povodí ČR – mapa se zakreslením míst odběru 

vzorků vody je zobrazena v příloze č. 1. Dále byl vybrán vodní tok a typ, kterým se ro-

zumí tekoucí voda. Poté byl zvolen typ odběru, a to bodový – jednorázově a nahodile 

odebraný vzorek. Postupně byly zadávány pro každý objekt jakosti povrchových vod 

skupiny ukazatelů s jakostními ukazateli příslušné skupiny pro dané časové rozpětí. 

Při odběrech vody z toků je reprezentativní vzorek odebírán v proudnici řeky 

ve vhodném místě s ohledem na jeho homogenitu (zpravidla 50 cm pod hladinou a cca 

20 cm ode dna do odběrné nádoby). Pro běžný fyzikálně-chemický rozbor se vzorky 

přepravují a skladují v polyethylenových, polypropylenových, polykarbonátových nebo 

skleněných vzorkovnicích v chladící brašně. Pro různou skladbu sledovaných ukazatelů 

se vzorky případně konzervují dle metodiky předepsané normou a některé parametry 

se měří přímo na místě. Odběr vzorků pro stanovení rozpuštěných plynů (např. O2) 

je prováděn dle předepsané metodiky pomocí uzavřených ponorných zařízení, která se 
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pro odebrání vzorku otevírají mechanicky až po spuštění do požadované hloubky. 

Vzorkování pro stanovení mikrobiologického rozboru se provádí do skleněné sterilizo-

vané vzorkovnice se zabroušenou zátkou překrytou tenkou hliníkovou folií [117]. 

Tab. 11: Základní údaje o místech odběru vzorků povrchových vod 

Povodí Kraj, okres Lokalita Řeka 

Labe 
Královéhradecký kraj, 

Trutnov 
Klášterská Lhota Labe 

Vltavy 
Jihočeský kraj, Český 

Krumlov 
Vyšší Brod Vltava 

Ohře Ústecký kraj, Chomutov Lužný Ohře 

Odry 
Moravskoslezský kraj, 

Frýdek-Místek 
Kunín Odra 

Moravy Olomoucký kraj, Šumperk Moravičany Morava 

8.2 Vývoj znečištění vodních toků v ČR 

Na základě zjištěných údajů, které jsou uvedeny v příloze č. 2, byly sestaveny 

grafy, zachycující vývoj znečištění hlavních řek jednotlivých povodí v průběhu deseti 

let (tj. od roku 1999 do roku 2009). Interpretace výsledků je rozdělena dle látek uvede-

ných v příloze č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113], resp. dle Tab. 10:. 

Z velkého množství vybraných parametrů (celkem 16 imisních standardů – BSK-

5, CHSK-Cr, Pcelk., Ncelk., teplota a pH vody, chloridy, sírany, koliformní bakterie, ter-

motolerantní koliformní bakterie, As, Cr, Cd, Cu, Pb, Hg) byly z této skupiny imisních 

ukazatelů vybrány látky, u nichž v průběhu posledních deseti let byly překračovány 

stanovené limitní hodnoty dle platné legislativy. 

8.2.1 Fyzikálně-chemický rozbor 

V případě fyzikálně-chemického rozboru byly nejčastěji překračovány hodnoty 

celkového množství fosforu a pH vody. Stanovení hodnot pH povrchových vod je mož-

no realizovat pomocí normy ČSN ISO 10523 [147]. 
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8.2.1.1 Celkové množství fosforu 

Na Obr. 36.: - Obr. 40.: jsou zobrazeny naměřené hodnoty celkového množství 

fosforu (dále jen Pcelk.) ve vybraných řekách v porovnání s limitními hodnotami dle pří-

lohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113].  

Z Obr. 36.: je patrné překračování Pcelk., pro který je stanovena limitní hodnota 

0,15 mg/l. Nejvíce byly limitní hodnoty Pcelk. v řece Labe překračovány v roce 2004, 

a to v měsících lednu, únoru, březnu, červenci, srpnu, září a listopadu. 

 

 

 

Obr. 36.: Porovnání naměřených hodnot Pcelk. v řece Labe s limitními hodnotami 

V řece Vltavě (Obr. 37.:) se hodnoty Pcelk. v průběhu deseti let pohybovaly 

v rozmezí od 0,02 do 0,07 mg/l, avšak limitní hodnoty stanovené pro Pcelk. nebyly pře-

kračovány. 

Obr. 38.: znázorňuje překročení limitního množství Pcelk. pouze v roce 1999 v 

měsíci březnu a říjnu. V rozmezí hodnoceného období (1999 – 2009) se hodnoty fos-

foru pohybují t ěsně pod limitem. 
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Obr. 37.: Porovnání naměřených hodnot Pcelk. v řece Vltavě s limitními hodnota-

mi 

 

 

 

Obr. 38.: Porovnání naměřených hodnot Pcelk. v řece Ohře s limitními hodnotami 
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Obr. 39.: Porovnání naměřených hodnot Pcelk. v řece Odře s limitními hodnotami 

Řeka Odra představuje snad největší znečištění fosforem a jeho sloučeninami. 

Z Obr. 39.: je však patrné, že v průběhu let, i přes stálé nadlimitní hodnoty, postupně 

koncentrace Pcelk. klesají. 

 

 

Obr. 40.: Porovnání naměřených hodnot Pcelk. v řece Moravě s limitními hodno-

tami 

Řeka Morava představuje téměř stálé znečištění fosforem a jeho sloučeninami 

(Obr. 40.:). Naměřené hodnoty Pcelk. se pohybují kolem stanovené limitní koncentrace. 
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Větší nadlimitní hodnoty spíše jednorázového charakteru byly zaznamenány v roce 

2002, 2006 a 2008. 

8.2.1.2 pH vody 

Na Obr. 41.: - Obr. 45.: jsou zobrazeny naměřené hodnoty pH vody ve vybra-

ných řekách v porovnání s limitními hodnotami dle přílohy č. 3 k nařízení vlá-

dy č. 61/2003 Sb. [113]. 

Největší nárůst překračování hodnoty horní meze pH (pH = 8) v řece Labe byl 

zaznamenán v roce 2008, kdy došlo k naměření vyšších hodnot pH ve čtyřech měsících. 

Významný byl z hlediska nadlimitních hodnot pH v řece rok 2002. Tyto skutečnosti 

jsou patrné z Obr. 41.:.Obr. 41.: 

 

 

 

Obr. 41.: Porovnání naměřených hodnot pH v řece Labe s limitními hodnotami 

V řece Vltavě byly za stanovené časové rozmezí od roku 1999 do roku 2009 

naměřeny hodnoty pH vody, které se pohybovaly v přijatelném rozmezí limitních hod-

not (tedy mezi pH 6 – 8) – viz Obr. 42.:. 
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Obr. 42.: Porovnání naměřených hodnot pH v řece Vltavě s limitními hodnotami 

 

Obr. 43.: Porovnání naměřených hodnot pH v řece Ohře s limitními hodnotami 

Rovněž pH řeky Ohře se pohybuje v průběhu 10 let v přijatelném rozmezí 

hodnot pH povrchových vod. Avšak na rozdíl od řeky Vltavy (Obr. 42.:) jsou naměřené 

hodnoty pH v řece Ohře vyšší a pohybují se blíže k horní limitní hranici – viz Obr. 

43.:.Obr. 43.: 
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Obr. 44.: Porovnání naměřených hodnot pH v řece Odře s limitními hodnotami 

Hodnoty pH vody v řece Odře jsou mírně nadlimitní (pH > 8). Z Obr. 45.: je 

patrné, že hodnoty pH vody se každým rokem zvyšují. 

 

 

Obr. 45.: Porovnání naměřených hodnot pH v řece Moravě s limitními hodnotami 

Hodnoty pH vody v řece Moravě (Obr. 45.:) nabývají stejného trendu ve sledo-

vaném období jako v řece Odře (Obr. 44.:).  
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8.2.2 Mikrobiologické ukazatele 

Mezi mikrobiologické ukazatele patří především koliformní bakterie a termoto-

lerantní koliformní bakterie, jejichž limitní hodnoty byly z hlediska desetiletého vývoje 

znečištění vybraných řek překračovány. 

8.2.2.1 Koliformní bakterie 

Na Obr. 46.: - Obr. 50.: jsou zobrazeny naměřené hodnoty koliformních bakterií 

ve vybraných řekách v porovnání s limitními hodnotami dle přílohy č. 3 k nařízení vlá-

dy č. 61/2003 Sb. [113]. 

Na Obr. 46.: je znázorněn vývoj znečištění řeky Labe koliformními bakteriemi. 

Překračování limitních hodnot těchto bakterií bylo zjištěno v každém roce sledovaného 

období. Jednalo se o měsíce: únor, březen, červenec srpen a září. 

 

 

Obr. 46.: Porovnání naměřených hodnot koliformních bakterií v řece Labe 

s limitními hodnotami 

Obr. 47.: znázorňuje, že hodnoty koliformních bakterií v řece Vltavě jsou zcela 

v souladu s legislativními požadavky (KOLI = 200 KTJ/ml) během posledních deseti 

let. 
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Obr. 47.: Porovnání naměřených hodnot koliformních bakterií v řece Vltavě 

s limitními hodnotami 

 

Obr. 48.: Porovnání naměřených hodnot koliformních bakterií v řece Ohře 

s limitními hodnotami 

V řece Ohře (Obr. 48.:) byly naměřeny vyšší hodnoty koliformních bakterií 

v roce 2004, a to v měsíci únoru a dubnu. Další zvýšený výskyt koliformních bakterií 

byl zjištěn v roce 2002 a 2007 v měsíci září. 
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Obr. 49.: Porovnání naměřených hodnot koliformních bakterií v řece Odře 

s limitními hodnotami 

Nejvíce nadlimitních hodnot koliformních bakterií v řece Odře (Obr. 49.:) bylo 

naměřeno v roce 2000.  

 

 

Obr. 50.: Porovnání naměřených hodnot koliformních bakterií v řece Moravě 

s limitními hodnotami 
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V řece Moravě nebyly v průběhu posledních 10 let naměřeny hodnoty koli-

formních bakterií vyšší než přijatelný limit stanovený pro povrchové vody – viz Obr. 

50.:. 

8.2.2.2 Termotolerantní koliformní bakterie 

Na Obr. 51.: - Obr. 55.: jsou zobrazeny naměřené hodnoty koliformních bakterií 

ve vybraných řekách v porovnání s limitními hodnotami dle přílohy č. 3 k nařízení vlá-

dy č. 61/2003 Sb. [113]. 

Na Obr. 51.: je v řece Labe patrné překračování hodnot termotolerantních ko-

liformních bakterií v každém roce za sledované období za posledních 10 let. Avšak 

od roku 2004 byl zjištěn pokles nadlimitních hodnot těchto bakterií. 

 

 

Obr. 51.: Porovnání naměřených hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řece Labe s limitními hodnotami 

V řece Vltavě nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty termotolerantních koliform-

ních bakterií (Obr. 52.:), stejně jako hodnoty koliformních bakterií (Obr. 47.:). 

V řece Ohře (Obr. 53.:) byly naměřeny vyšší hodnoty FKOLI v roce 2004 

a 2006. 
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Obr. 52.: Porovnání naměřených hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řece Vltavě s limitními hodnotami 

 

 

Obr. 53.: Porovnání naměřených hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řece Ohře s limitními hodnotami 
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Obr. 54.: Porovnání naměřených hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řece Odře s limitními hodnotami 

Zvýšené hodnoty FKOLI v řece Odře (Obr. 54.:) byly zjištěny v roce 2002 a 

2006. V ostatních letech průměrově nebyly limitní hodnoty překračovány. 

 

 

Obr. 55.: Porovnání naměřených hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řece Moravě s limitními hodnotami 
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Z Obr. 55.: jsou patrná nadlimitní množství FKOLI především v letech 2002, 

2004 a 2006. Z celkového pohledu na znečištění řeky Moravy těmito bakteriemi v prů-

běhu let je patrný jistý pokles průměrných hodnot. 
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9 Diskuse 

Protože je vývoj znečištění vodních toků zaměřen na území České republiky, by-

ly v rámci problematiky vodstva státu stručně charakterizovány jednotlivá povodí, a to 

povodí řeky Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy. 

Samotný proces hodnocení znečištění vodních toků byl zahrnut do několika fází: 

výběr oblasti, definice předmětu hodnocení, charakteristika vybraných imisních stan-

dardů, odběr a analýza vzorků vody a zpracování a vyhodnocení naměřených dat.  

Z velkého množství vybraných dat (celkem 16 imisních standardů – BSK-5, 

CHSK-Cr, Pcelk., Ncelk., teplota a pH vody, chloridy, sírany, koliformní bakterie, termoto-

lerantní koliformní bakterie, As, Cr, Cd, Cu, Pb, Hg) byly z této skupiny imisních uka-

zatelů vybrány látky, u nichž v průběhu posledních deseti let (od roku 1999 do roku 

2009) byly překračovány stanovené limitní hodnoty dle platné legislativy. Jednalo 

se především o Pcelk., pH vody, koliformní a termotolerantní koliformní bakterie. Tyto 

ukazatele byly rozděleny do dvou skupin dle druhu prováděných analýz na fyzikálně-

chemický rozbor, který zahrnoval odběr a analýzu vzorků vody pro stanovení Pcelk. a pH 

vody a na mikrobiologické ukazatele, kde spadala skupina KOLI a FKOLI. 

 

Na základě získaných dat (viz příloha č. 2) z IS ARROW byly sestaveny pro kaž-

dý sledovaný imisní standard grafy příslušné řeky. 

Prvním hodnoceným ukazatelem jakosti povrchových vod bylo celkové množ-

ství fosforu a jeho sloučenin (Pcelk.) ve vodách největších českých řek. Z Obr. 36.: a Obr. 

39.: je patrné, že nejvyšší (nadlimitní) hodnoty Pcelk. byly naměřeny v řece Labe a Odře. 

U řeky Odry (Obr. 39.:) je však patrné, že v průběhu let, i přes stálé nadlimitní hodnoty, 

postupně koncentrace Pcelk. klesají. Hodnoty Pcelk. v řece Vltavě (Obr. 37.:) a Ohře (Obr. 

38.:) se pohybovaly v průběhu sledovaného období pod limitními hodnotami (Pcelk. < 

0,15 mg/l). Viditelně vyšší hodnoty Pcelk. oproti ostatním rokům jsou znázorněny 

na Obr. 37.: – řeka Vltava (tj. v roce 2008). Rovněž v řece Ohře (Obr. 38.:) byly namě-

řeny vyšší hodnoty Pcelk. v roce 1999, a to v měsíci březnu a říjnu. Řeka Morava před-

stavuje téměř stálé znečištění fosforem a jeho sloučeninami (Obr. 40.:). Naměřené hod-

noty Pcelk. se pohybují kolem stanovené limitní koncentrace. Větší nadlimitní hodnoty 

spíše jednorázového charakteru byly zaznamenány v roce 2002, 2006 a 2008.  
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Druhým hodnoceným ukazatelem bylo v rámci fyzikálně-chemického rozboru 

porovnání hodnot pH vody v řekách ČR. Nejvyšší a nejčastější nadlimitní hodnoty 

(tj. nad přijatelnou horní hranicí; pH > 8) ve sledovaném období 10 let byly zjištěny 

rovněž v řece Labe (Obr. 41.:). V řece Vltavě (Obr. 42.:) byly naměřeny hodnoty pH 

vody, které se pohybovaly v přijatelném rozmezí limitních hodnot (tedy mezi pH 6 – 8). 

Rovněž pH řeky Ohře se pohybuje v průběhu 10 let v přijatelném rozmezí hodnot pH 

povrchových vod. Avšak na rozdíl od řeky Vltavy (Obr. 42.:) jsou naměřené hodnoty 

pH v řece Ohře vyšší a pohybují se blíže k horní limitní hranici – viz Obr. 43.:. Hodnoty 

pH vody v řece Odře jsou mírně nadlimitní (pH > 8). Z Obr. 44.: je patrné, že hodnoty 

pH vody se každým rokem zvyšují. 

Třetím ukazatelem v hodnocení znečištění největších řek hlavních povodí ČR 

byly koliformní bakterie. Překračování limitních hodnot těchto bakterií bylo v řece Labe 

(Obr. 46.:) zjištěno v každém roce sledovaného období. Jednalo se o měsíce: únor, bře-

zen, červenec srpen a září. V řece Ohře (Obr. 48.:) byly naměřeny vyšší hodnoty koli-

formních bakterií v roce 2004, a to v měsíci únoru a dubnu. Další zvýšený výskyt koli-

formních bakterií byl zjištěn v roce 2002 a 2007 v měsíci září. Nejvíce nadlimitních 

hodnot koliformních bakterií v řece Odře (Obr. 49.:) bylo naměřeno v roce 2000. Hod-

noty koliformních bakterií v řece Vltavě (Obr. 47.:) a v řece Moravě (Obr. 50.:) jsou 

zcela v souladu s legislativními požadavky (KOLI = 200 KTJ/ml) během posledních 

deseti let. 

Posledním hodnoceným imisním standardem jakosti povrchových vod (tedy vy-

braných řek ČR) jsou termotolerantní koliformní bakterie. Na Obr. 51.: je v řece Labe 

patrné překračování hodnot termotolerantních koliformních bakterií v každém roce 

za sledované období za posledních 10 let. Avšak od roku 2004 byl zjištěn pokles nadli-

mitních hodnot těchto bakterií. Také v řece Ohře (Obr. 53.:), Odře (Obr. 54.:) a Moravě 

(Obr. 55.:) byly naměřeny vyšší hodnoty FKOLI. Pouze v řece Vltavě (Obr. 52.:) neby-

ly zjištěny nadlimitní hodnoty termotolerantních koliformních bakterií, stejně jako hod-

noty koliformních bakterií (Obr. 47.:). 

Z hodnocení znečištění vybraných vodních toků v ČR, na základě výše uvede-

ných údajů a grafů, vyplývá, že snad nejvíce znečištěná řeka zvolenými a hodnocenými 

ukazateli je řeka Labe a Odra. Tato skutečnost může být dána množstvím průmyslových 

podniků v oblasti těchto řek. 
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Pro srovnání hodnot jednotlivých imisních standardů – ukazatelů pro přípustné 

znečištění povrchových vod ve vybraných řekách jsou níže popsány Obr. 56.: - Obr. 

59.:, které charakterizují vývoj znečištění vodních toků v ČR. 

Obr. 56.: znázorňuje, že nejvíce je z vybraných řek znečištěna řeka Odra, a to 

fosforem a jeho sloučeninami (Pcelk.). Všechna získaná a vyhodnocená data byla srov-

nána s legislativními požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113], které stanovuje 

imisní standardy – hodnoty a ukazatele přípustného znečištění povrchových vod. 

 

Obr. 56.: Porovnání průměrných hodnot Pcelk. v řekách s limitními hodnotami 

 

Obr. 57.: Porovnání průměrných hodnot pH vody v řekách s limitními hodnotami 
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Nejvyšší hodnoty pH vody v průběhu posledních 10 let byly naměřeny v řece 

Moravě, dále pak v řece Labe a Odře (Obr. 57.:). 

 

 

Obr. 58.: Porovnání průměrných hodnot koliformních bakterií v řekách 

s limitními hodnotami 

 

Obr. 59.: Porovnání průměrných hodnot termotolerantních koliformních bakterií 

v řekách s limitními hodnotami 
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Obr. 58.: znázorňuje vývoj znečištění řek Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy 

koliformními bakteriemi. Těmito látkami je nejvíce znečištěna řeka Labe a Odra. 

Naopak Obr. 59.: znázorňuje vývoj znečištění termotolerantními koliformními 

bakteriemi. Nejvíce byla těmito činiteli znečištěna řeka Labe v letech 1999 – 2005. 

Od tohoto roku se koncentrace FKOLI snížily na přijatelnou hodnotu znečištění povr-

chových vod. 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce „Toxicita nebezpečných chemických látek vyskytu-

jících se v životním prostředí“ byl přehled chemických látek významně nebezpečných 

z hlediska ohrožení životního prostředí, zejména s ohledem na vývoj znečištění vodních 

toků v ČR. 

Pro návrh celé koncepce diplomové práce byl nejprve definován pojem životní-

ho prostředí. Z tohoto důvodu je celá práce rozdělena dle základních složek životního 

prostředí, jimiž jsou ovzduší, voda a půda. 

Rozsáhlá část diplomové práce je zaměřena na přehled nebezpečných chemic-

kých látek toxických pro životní prostředí a přehled jejich toxického působení na jed-

notlivé složky životního prostředí a lidské zdraví se zaměřením na problematiku perzis-

tentních organických polutantů, a to formou literární rešerše. 

Jedním ze základních složek životního prostředí je ovzduší (viz kapitola 4). Pro-

blematika samotného znečišťování ovzduší zahrnuje přehled látek, jejichž přítomnost v 

ovzduší významně ovlivňuje životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se o tuhé a kapalné 

znečišťující látky, a to prach a aerosoly. Ze skupiny plynných polutantů je pozornost 

věnována síře a jejím sloučeninám (tj. SO2, SO3, H2S), dusíku a jeho sloučeninám (tj. 

obecně NOX, N2O, NO2, NH3), kyslíku a jeho sloučeninám (zejména O3) a uhlíku a jeho 

sloučeninám, mezi něž patří CO2 a CO. 

Jednu z podkapitol tvoří také důsledky znečištění ovzduší, především globální 

klimatické změny, porušování ozónové vrstvy (ozónová díra, VOC), kyselá atmosféric-

ká depozice (skleníkové plyny, skleníkový efekt a kyselý déšť) a ohrožení biologické 

diverzity. 

Samostatná kapitola (kapitola 5) je věnována problematice perzistentních orga-

nických polutantů, které jsou vyznačovány specifickými vlastnostmi, a to toxicitou, 

perzistencí, bioakumulací a schopností dálkového transportu. Součástí této kapitoly 

je popis osudu POP´s ve složkách životního prostředí (tj. ovzduší, voda, půda a biota). 

POP´s představují širokou škálu nebezpečných chemických látek, jejichž jakékoliv na-

kládání s nimi je regulováno mnoha legislativními předpisy a mezinárodními smlouva-

mi. Jedná se o látky ze skupiny pesticidů (např. aldrin, dieldrin, mirex, toxaphen, lindan 

a další), průmyslových chemikálií (např. PCB, PBB), nežádoucích vedlejších produktů 

(např. dioxiny, PAU). 
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Další důležitou základní složkou životního prostředí je voda (viz kapitola 6). 

Látky znečišťující vody mohou být anorganického či organického původu. Mezi anor-

ganické látky patří např. chloridy, fosforečnany, dusičnany, kyseliny a těžké kovy (tj. 

Hg, Pb, As, Cd, Cu a Cr). Látky organického původu zahrnují např. ropné produkty 

či fenoly. Významným znečištěním vod je také znečištění bakteriální a radioaktivní. 

 

Poslední důležitou složkou životního prostředí je v rámci této práce věnována 

pozornost půdě (viz kapitola 7). Znečišťování půdy představuje mnoho složitých me-

chanismů, ke kterým lze zahrnout z pohledu nebezpečných chemických látek ohrožují-

cích složky životního prostředí a lidské zdraví především chemickou degradaci půdy, 

která představuje acidifikaci a alkalizaci půdy, zasolení půdy, změny obsahu živin 

či kontaminaci a znečištění půdy celou nebezpečných chemických látek. 

 

 

Na základě zjištěných údajů a velkého množství dat byl zpracován přehled zne-

čišťujících látek ohrožujících vodní ekosystémy v rámci ČR (viz kapitola 8). Vzhledem 

k množství získaných dat z IS ARROW, imisních standardů, které slouží k hodnocení 

jakosti povrchových vod a množství odběrních míst, je zpracování komplexního přehle-

du vývoje znečištění všech vodních toků na území ČR nad rámec rozsahu této diplomo-

vé práce. Samotný proces hodnocení znečištění vodních toků zahrnoval několik fází. 

Oblastí hodnocení vývoje znečištění bylo pět hlavních povodí na území ČR (tj. povodí 

Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy). Z každého povodí byla vybrána největší řeka, 

jejichž přehled je uveden v Tab. 10:. Na vybraných vodních tocích byla lokalizována 

jednotlivá místa odběru vzorků vod, jejichž přibližné zakreslení je uvedeno v příloze č. 

1. Předmětem hodnocení byly tedy povrchové vody výše uvedených řek (tzn. povrchová 

tekoucí voda).  

Na základě zjištěných údajů, které jsou uvedeny v příloze č. 2, byly sestaveny 

grafy, zachycující vývoj znečištění hlavních řek jednotlivých povodí v průběhu deseti 

let (tj. od roku 1999 do roku 2009). Z vyhodnocených dat vyplývá, že mezi významné 

ukazatele znečištění povrchových vod ve vybraných řekách, patří fosfor a jeho slouče-

niny, pH vody a bakteriální znečištění koliformními a termotolerantními koliformními 

bakteriemi. Z dostupných dat vyplynulo, že z celkem pěti povodí ČR (tedy i pěti vybra-

ných řek) představuje největší znečištění řeka Labe a Odra. 
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Ochrana povrchových vod může spočívat v zamezení zhoršení stavu všech útva-

rů povrchových vod, v zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto 

vod a dosažení jejich dobrého stavu, v zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých 

a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu 

a dobrého chemického stavu, v cíleném snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutri-

ety a organickými látkami, tj. zastavení nebo postupné odstranění emisí těchto látek 

a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů. Snižování množství vypouštěných látek 

do vodních toků se projevuje postupným zlepšováním jakosti povrchových vod. 

Předem stanovený cíl diplomové práce „Přehled chemických látek významně 

nebezpečných z hlediska ohrožení životního prostředí, zejména s ohledem na vývoj 

znečištění vodních toků v ČR“ byl v rámci možností splněn.  
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Příloha č. 1 - Mapa ČR se zakreslením míst odběru vzorků vody 

Na Obr. 60.: jsou vyznačena jednotlivá místa odběrů vzorků povrchových vod s uvedením daného kraje a okresu, do kterého objekt spa-

dá. 
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Obr. 60.: Mapa ČR s vyznačením míst odběru vzorků povrchových vod 



Příloha č. 2  - Naměřené hodnoty imisních standardů jakosti povrchových vod 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty ukazatelů jakosti povrchových vod, v porovnání s nařízením vlády 

č. 61/2003 Sb. [113].  

Tab. 12: Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Labe [116] 

Místo odběru 

vzorků 
Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Labe 

[mg/l] 

Limitní 

hodnota 

[mg/l]1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Klášterská 

Lhota 

1 leden 0,11 0,16 0,25 0,15 0,09 0,19 0,14 0,18 0,04 0,12 0,16 

0,15 

2 únor 0,1 0,15 0,16 0,05 0,15 0,21 0,12 0,23 0,07 0,07 0,18 

3 březen 0,12 0,09 0,09 0,05 0,21 0,19 0,05 0,28 0,06 0,04 0,15 

4 duben 0,03 0,03 0,08 0,07 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0,08 - 

5 květen 0,05 0,08 0,06 0,1 0,09 0,06 0,04 0,05 0,04 0,03 - 

6 červen 0,1 0,13 0,11 0,21 0,19 0,12 0,06 0,13 0,09 0,08 - 

7 červenec 0,08 0,11 0,22 0,17 0,23 0,15 0,1 0,12 0,06 0,14 - 

8 srpen 0,14 0,16 0,1 0,09 0,34 0,21 0,06 0,07 0,12 0,12 - 

9 září 0,18 0,14 0,08 0,06 0,18 0,18 0,17 0,05 0,08 0,11 - 

10 říjen 0,05 0,14 0,05 0,09 0,05 0,11 0,13 0,07 0,05 0,05 - 

11 listopad 0,14 0,16 0,13 0,05 0,14 0,2 0,15 0,12 0,09 0,05 - 

12 prosinec 1,6 1,5 2,2 2,1 1,8 2 3,4 1,3 9,4 2,3 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 



 

Tab. 13: Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Vltavě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Vltavě 

[mg/l] 

Limitní 

hodnota 

[mg/l] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vyšší Brod 

1 leden 0,05 0,03 0,02 0,02 0,05 0,07 0,04 0,02 0,042 0,033 - 

0,15 

2 únor 0,06 0,07 0,03 0,03 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 0,031 - 

3 březen 0,06 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04 0,04 0,011 0,039 - 

4 duben 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,026 0,043 - 

5 květen 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,13 0,03 0,056 0,13 - 

6 červen 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,05 0,1 0,047 0,045 0,056 - 

7 červenec 0,09 0,08 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,037 0,06 0,045 - 

8 srpen 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,045 0,04 - 

9 září 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,047 0,036 0,044 - 

10 říjen 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,05 0,07 0,04 0,033 0,037 - 

11 listopad 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,038 0,029 0,028 - 

12 prosinec 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,044 0,028 0,17 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 

 



 

Tab. 14: Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Ohře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Ohře 

[mg/l] 

Limitní 

hodnota 

[mg/l] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lužný 

1 leden 0,09 0,11 0,1 0,06 0,04 - 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 

0,15 

2 únor 0,11 0,05 0,06 0,04 0,07 - 0,05 0,07 0,13 0,04 0,09 

3 březen 0,79 0,06 0,08 0,03 0,1 - 0,04 0,08 0,03 0,04 0,03 

4 duben 0,08 0,03 0,05 0,03 0,08 - 0,06 0,04 0,06 0,05 - 

5 květen 0,09 0,05 0,08 0,06 0,06 - 0,05 0,02 0,12 0,03 - 

6 červen 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 - 0,05 0,05 0,13 0,05 - 

7 červenec 0,12 0,08 0,08 0,07 0,13 - 0,06 0,05 0,06 0,09 - 

8 srpen 0,13 0,12 0,15 0,11 0,11 - 0,08 0,08 0,06 0,05 - 

9 září 0,13 0,12 0,06 0,09 0,1 - 0,06 0,06 0,07 0,07 - 

10 říjen 0,19 0,09 0,07 0,08 0,08 - 0,07 0,07 0,04 0,05 - 

11 listopad 0,14 0,11 0,11 0,04 0,13 - 0,07 0,07 0,05 0,07 - 

12 prosinec 0,12 0,11 0,06 - 0,12 - 0,16 0,05 0,06 0,07 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 15: Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Odře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Odře 

[mg/l] 

Limitní 

hodnota 

[mg/l] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kunín 

1 leden 14 32 15 18 35  24 20 24 36 16 

0,15 

2 únor 60 19 75 24 35 27 8 77 45 18 10 

3 březen 14 22 22 19 53 38 12 73 21 45 16 

4 duben 14 29 29 20 16 35 12 20 34 26 - 

5 květen 23 1 4 6 116 5 1 4 5 0 - 

6 červen 19 2 17 17 12 5 28 12 2 5 - 

7 červenec 35 19 26 1 8 4 210 0 2 2 - 

8 srpen 22 42 59 4 9 1 280 4 0 3 - 

9 září 4 4 45 18 13 0 10 3 1 1 - 

10 říjen 30 0 16 17 22 3 2 34 15 15 - 

11 listopad 26 40 19 89 19 8 0 8 52 5 - 

12 prosinec 45 46 256 20 - 34 43 10 51 9 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 16: Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Moravě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty Pcelk. v řece Moravě 

[mg/l] 

Limitní 

hodnota 

[mg/l] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravi čany 

1 leden 0,11 0,13 0,11 0,31 0,14 0,14 0,096 0,141 0,042 0,098 - 

0,15 

2 únor 0,12 0,1 0,1 0,07 0,09 0,076 0,135 1,249 0,05 0,074 - 

3 březen 0,07 0,09 0,06 0,09 0,16 0,229 0,102 0,111 0,053 0,181 - 

4 duben 0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,052 0,06 0,066 0,044 0,055 - 

5 květen 0,12 0,14 0,11 0,12 0,12 0,061 0,042 0,066 0,107 0,373 - 

6 červen 0,23 0,19 0,11 0,18 0,15 0,106 0,085 0,109 0,133 0,091 - 

7 červenec 0,27 0,23 0,21 0,13 0,15 0,186 0,156 0,157 0,073 0,111 - 

8 srpen 0,15 0,15 0,14 0,1 0,22 0,124 0,143 0,153 0,12 0,081 - 

9 září 0,13 0,14 0,17 0,11 0,15 0,13 0,06 - 0,059 0,053 - 

10 říjen 0,16 0,15 0,11 0,27 0,1 0,092 0,073 0,07 0,039 0,057 - 

11 listopad 0,19 0,14 0,11 0,07 0,1 0,072 0,082 0,082 0,071 0,096 - 

12 prosinec 0,16 0,17 0,1 0,09 0,15 0,08 0,071 0,092 0,068 0,084 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 17: Naměřené hodnoty pH v řece Labe [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty pH v řece Labe 
Limitní 

hodnota1 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Klášterská 

Lhota 

1 leden 7,7 7,5 7,7 7,8 8,5 7,72 8,2 8,18 7,8 7,98 7,4 

6 - 8 

2 únor 7,8 7,9 7,6 7,81 7,68 8,8 7,77 7,23 8,23 7,45 7,49 

3 březen 7,8 7,6 7,5 8,23 8,06 8,2 7,68 8,3 7,61 7,6 7,5 

4 duben 8 7,1 7,5 8,3 8,2 7,59 8,55 7,49 8,62 7,3 - 

5 květen 7,6 7,7 7,8 8,1 7,68 7,8 8,3 7,21 8,9 7,45 - 

6 červen 7,9 7,9 7,7 8,3 7,72 7,43 7,77 7,72 7,88 8,9 - 

7 červenec 7,5 7,9 7,8 7,62 8,13 7,49 8,1 7,9 7,67 8,6 - 

8 srpen 8,1 7,7 7,5 8,4 8 8 7,28 7,62 8,1 7,46 - 

9 září 8 7,4 7,4 7,93 7,68 7,63 7,9 7,6 7,6 9 - 

10 říjen 7,2 7,7 7,6 8,4 7,37 7,7 7,68 7,92 8,1 7,8 - 

11 listopad 7,5 7,9 7,6 8,6 8,03 7,81 7,76 7,3 7,25 7,47 - 

12 prosinec 7,5 7,6 7,7 7,56 8,2 7,7 7,75 8 7,9 8,7 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 18: Naměřené hodnoty pH v řece Vltavě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty pH v řece Vltavě 
Limitní 

hodnota1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vyšší Brod 

1 leden 7,6 7,8 7,4 7,2 7,3 7,4 7 6,8 7,7 7,9 - 

6 - 8 

2 únor 6,5 7,4 7,8 7,2 7,2 6,8 7,5 6,4 7,2 7,7 - 

3 březen 6,9 7,6 7,6 7,3 7,1 7,1 6,9 6,6 7,3 7,4 - 

4 duben 7,7 7,4 7,4 7,1 7,3 7,3 6,7 6,8 7,1 7,5 - 

5 květen 7,4 7 7,3 7,2 7,36 7 6,9 6,7 7,8 7,9 - 

6 červen 7,1 7 7,4 7 7,3 6,9 6,8 6,8 7,5 7,2 - 

7 červenec 7,6 7 7,2 7,1 7,1 7,3 7,3 6,2 7,9 6,7 - 

8 srpen 7,3 6,8 7,4 7,3 7,35 6,8 7 6,9 6,8 6,9 - 

9 září 7,2 6,9 7,3 7 6,9 7,1 6,6 6,9 7,1 6,8 - 

10 říjen 7 7,3 7,4 6,8 7,6 7,2 6,9 7,3 7,9 7,6 - 

11 listopad 7,6 7,3 7,4 7,2 7,1 7 6,9 7,4 7,5 7,3 - 

12 prosinec 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 7,4 7,1 7,8 7,6 7,9 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 19: Naměřené hodnoty pH v řece Ohře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty pH v řece Ohře 
Limitní 

hodnota1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lužný 

1 leden 7,3 7,6 7,4 7,1 7,5 7,2 7,6 7,5 7,3 7,3 7,7 

6 - 8 

2 únor 7,6 7,1 7 7,3 7,7 7,2 7,3 7,2 7,2 7,8 7,8 

3 březen 6,8 7,2 7,4 7,3 7,5 7,4 7,5 7,7 7,4 7,8 8,3 

4 duben 7 7,2 7,1 7,6 7,7 7,4 7,2 6,9 7,2 7,6 - 

5 květen 7,8 7,3 7,7 8 7,8 7,5 8,2 7,2 7,6 7,8 - 

6 červen 7,8 7,5 7,4 8 7,5 7,7 8,2 7,1 7,8 7,9 - 

7 červenec 7,3 7,5 7,4 7,9 8,3 7,8 7,9 7,3 7,2 8 - 

8 srpen 7,9 7,7 7,7 7,6 8,4 7,8 7,4 7,8 7,4 7,8 - 

9 září 7,5 7,6 7,3 7,6 7,7 7,5 7,3 7,4 7 7,7 - 

10 říjen 7,6 7,3 7,4 7,6 7,7 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 - 

11 listopad 7,5 7,4 7,3 7,3 7,8 7,9 7,4 7,4 7,1 8 - 

12 prosinec 7,2 7,4 7,1 - 7,8 7,2 7,6 7,4 6,9 7,7 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 20: Naměřené hodnoty pH v řece Odře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty pH v řece Odře 
Limitní 

hodnota1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kunín 

1 leden 7,9 7,5 7,6 7,5 7,4 7,3 7,5 7,8 7,86 8,05 7,82 

6 - 8 

2 únor 7,5 7,6 7,9 7,3 7,3 - 7,9 7,7 7,75 8,05 7,98 

3 březen 7,6 7,4 7,5 7 7,3 7,1 7,7 7,9 7,61 7,84 7,98 

4 duben 7,6 7,5 7,7 7,6 7,8 7,7 8,1 7,7 7,72 8,08 - 

5 květen 7,9 7,8 7,6 7,6 7,3 8 8 7,7 7,72 7,96 - 

6 červen 7,7 8,2 7,5 7,5 8 7,8 7,6 7,7 7,68 7,71 - 

7 červenec 7,8 7,8 7,2 8,3 8,1 7,8 7,5 8,3 7,78 8,21 - 

8 srpen 7,8 7,8 7,4 7,8 8,4 7,8 7,5 7,8 8,4 7,77 - 

9 září 7,7 7,9 7,8 7,9 7,8 7,5 7,9 7,9 7,94 7,85 - 

10 říjen 7,9 7,8 7,5 7,6 7,4 8 7,9 8 8,14 7,91 - 

11 listopad 7,6 7,8 7,8 7,3 7,4 7,6 7,9 7,7 7,82 7,94 - 

12 prosinec 7,8 7,6 7,7 7,6 7,4 7,1 - 7,8 7,96 7,63 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 21: Naměřené hodnoty pH v řece Moravě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty pH v řece Moravě 
Limitní 

hodnota1 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravi čany 

1 leden 7,9 8,1 7,7 7,4 7,8 7,8 7,9 7,75 8,1 7,8 - 

6 - 8 

2 únor 7,8 7,9 7,8 7,6 7,9 8,2 7,9 7,7 7,9 7,7 - 

3 březen 7,7 7,6 7,7 7,7 8 8 7,7 7,8 8,1 7,8 - 

4 duben 7,8 7,8 7,7 7,6 8,11 8,1 8,2 7,8 7,3 7,8 - 

5 květen 7,8 7,9 7,7 8,1 7,8 8 7,9 7,9 8,2 7,9 - 

6 červen 7,8 7,9 7,7 7,8 7,9 7,8 8 7,8 7,9 7,9 - 

7 červenec 7,9 7,9 7,8 7,9 8 7,8 8,1 8 7,9 8,1 - 

8 srpen 7,8 7,9 7,7 7,7 7,9 7,8 7,9 8,1 8 8 - 

9 září 8 7,7 7,8 7,7 7,9 7,9 8 7,9 7,7 7,8 - 

10 říjen 8 7,9 7,9 7 7,9 8 8 8 7,9 7,8 - 

11 listopad 7,8 7,8 7,9 7,7 7,6 7,8 8,1 8 7,8 7,9 - 

12 prosinec 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,5 8 7,9 7,8 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 22: Naměřené hodnoty koliformních bakterií v řece Labe [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty KOLI v řece Labe 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Klášterská 

Lhota 

1 leden 210 92 58 96 90 180 48 300 80 240 90 

200 

2 únor 130 960 85 53 70 938 251 50 160 240 380 

3 březen 90 360 101 53 75 115 120 430 50 130 380 

4 duben 20 120 100 30 16 8 100 10 43 40 - 

5 květen 40 90 50 69 22 29 140 60 21 70 - 

6 červen 100 100 320 320 61 31 23 39 60 30 - 

7 červenec 45 0 950 820 72 61 40 39 65 1200 - 

8 srpen 145 400 110 130 54 150 240 52 53 91 - 

9 září 140 110 420 120 87 58 1480 41 18 600 - 

10 říjen 350 140 50 20 9 56 70 58 23 90 - 

11 listopad 150 110 30 42 77 151 530 103 61 140 - 

12 prosinec 80 260 57 158 216 65 240 170 120 160 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 23: Naměřené hodnoty koliformních bakterií v řece Vltavě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty KOLI v řece Vltavě 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vyšší Brod 

1 leden - - - 1 3 2 2 4 - - - 

200 

2 únor - - 8 26 4 7 2 1 - - - 

3 březen - - 16 4 8 2 1 7 - - - 

4 duben - - 3 1 2 2 1 20 - - - 

5 květen - -  3 5 1 1 5 - - - 

6 červen - - 6 5 39 1 20 20 - - - 

7 červenec - 14 2 4 40 1 12 - - - - 

8 srpen - 4 8 50 10 21 37 - - - - 

9 září - 6 4 1 22 1 4 - - - - 

10 říjen - 6  1 5 3 4 12 - - - 

11 listopad - 4 1 1 3 1 15 2 - - - 

12 prosinec - - - 3 2 1 3 2 - - - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 24: Naměřené hodnoty koliformních bakterií v řece Ohře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty KOLI v řece Ohře 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lužný 

1 leden 10 80 130 100 80 1400 190 70 230 - - 

200 

2 únor 100 31 120 120 60 60 170 56 100 - - 

3 březen 60 180 50 100 30 160 52 55 110 - - 

4 duben 32 210 100 40 50 110 90 56 51 - - 

5 květen 30 50 39 15 80 800 100 38 160 - - 

6 červen 300 140 63 30 40 - 51 70 90 - - 

7 červenec 12 40 8 80 230 35 43 180 27 - - 

8 srpen 65 100 70 120 660 - 230 260 28 - - 

9 září 56 50 140 400 120 28 210 100 310 - - 

10 říjen 60 50 250 100 100 120 42 320 62 - - 

11 listopad 60 100 100 100 50 50 44 74 160 - - 

12 prosinec 120 270 230 160 120 78 220 46 83 - - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 25: Naměřené hodnoty koliformních bakterií v řece Odře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty KOLI v řece Odře 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kunín 

1 leden 128 650 130 26 265 - 77 65 - - - 

200 

2 únor 515 160 214 50 110 130 45 185 - - - 

3 březen 102 505 110 24 135 150 28 160 - - - 

4 duben 350 335 71 59 120 84 31 85 - - - 

5 květen 710 30 12 9 345 80 10 10 - - - 

6 červen 600 11 33 80 85 12 745 27 - - - 

7 červenec 230 156 285 6 20 94 1980 5 - - - 

8 srpen 525 495 270 10 575 14 370 32 - - - 

9 září 5 70 220 52 40 12 120 11 - - - 

10 říjen 50 16 85 40 80 7 11 61 - - - 

11 listopad 111 120 32 171 125 33 3 26 - - - 

12 prosinec 285 195 465 115 229 118 100 38 - - - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 26: Naměřené hodnoty koliformních bakterií v řece Moravě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty KOLI v řece Moravě 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravi čany 

1 leden 36 84 94 110 31 33 48 26 - - - 

200 

2 únor 14 110 110 20 72 110 9 102 - - - 

3 březen 68 64 96 120 84 52 63 92 - - - 

4 duben 62 42 84 90 48 38 49 24 - - - 

5 květen 64 98 140 88 170 38 92 38 - - - 

6 červen 72 88 180 44 120 42 27 7 - - - 

7 červenec 190 82 54 41 74 68 72 39 - - - 

8 srpen 27 38 86 43 46 72 41 88 - - - 

9 září 58 46 92 48 58 110 39 29 - - - 

10 říjen 50 48 88 62 71 94 32 13 - - - 

11 listopad 86 42 120 41 27 130 38 22 - - - 

12 prosinec 66 42 68 36 36 130 41 59 - - - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 27: Naměřené hodnoty termotolerantních koliformních bakterií v řece Labe [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty FKOLI v řece Labe 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Klášterská 

Lhota 

1 leden 50 90 48 40 60 76 34 130 25 38 14 

40 

2 únor 90 570 87 40 60 38 148 10 48 38 46 

3 březen 18 300 64 32 70 64 50 105 13 47 75 

4 duben 10 20 70 23 9 6 6 5 15 7 - 

5 květen 39 56 30 41 14 13 40 20 10 3 - 

6 červen 60 100 175 240 34 20 9 24 42 2 - 

7 červenec 43 0 180 400 50 37 20 23 19 79 - 

8 srpen 90 370 40 40 51 78 28 9 27 42 - 

9 září 30 80 110 46 80 53 210 11 16 14 - 

10 říjen 166 50 41 29 6 34 30 15 4 6 - 

11 listopad 100 93 29 36 24 126 175 28 36 13 - 

12 prosinec 70 220 7 120 135 51 70 54 84 58 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 28: Naměřené hodnoty termotolerantních koliformních bakterií v řece Vltavě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty FKOLI v řece Vltavě 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vyšší Brod 

1 leden - - - 1 3 2 2 4 - - - 

40 

2 únor - - 8 26 4 7 2 1 - - - 

3 březen - - 16 4 8 2 1 7 - - - 

4 duben - - 3 1 2 2 1 20 - - - 

5 květen - - - 3 5 1 1 5 - - - 

6 červen - - 6 5 39 1 20 20 - - - 

7 červenec - 14 2 4 40 1 12 - - - - 

8 srpen - 4 8 50 10 21 37 - - - - 

9 září - 6 4 1 22 1 4 - - - - 

10 říjen - 6  1 5 3 4 12 - - - 

11 listopad - 4 1 1 3 1 15 2 - - - 

12 prosinec - - - 3 2 1 3 2 - - - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 29: Naměřené hodnoty termotolerantních koliformních bakterií v řece Ohře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty FKOLI v řece Ohře 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lužný 

1 leden 0 8 19 18 40 150 140 37 43 35 15 

40 

2 únor 19 - 27 42 30 50 40 23 28 19 35 

3 březen 0 26 26 15 4 30 26 13 12 20 22 

4 duben 0 22 13 17 9 18 16 17 23 28 - 

5 květen 2 - 3 3 6 110 17 15 98 11 - 

6 červen 3 35 15 6 6 15 5 21 24 3 - 

7 červenec 0 5 3 10 42 9 5 24 5 2 - 

8 srpen 1 7 13 30 5 17 100 120 9 9 - 

9 září 0 6 45 60 3 5 32 30 130 19 - 

10 říjen 0 2 150 - 20 19 11 150 25 16 - 

11 listopad 1 10 30 50 27 17 28 28 50 6 - 

12 prosinec 30 33 22 33 40 38 180 16 63 13 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 30: Naměřené hodnoty termotolerantních koliformních bakterií v řece Odře [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty FKOLI v řece Odře 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kunín 

1 leden 14 32 15 18 35 - 24 20 24 36 16 

40 

2 únor 60 19 75 24 35 27 8 77 45 18 10 

3 březen 14 22 22 19 53 38 12 73 21 45 16 

4 duben 14 29 29 20 16 35 12 20 34 26 - 

5 květen 23 1 4 6 116 5 1 4 5 0 - 

6 červen 19 2 17 17 12 5 28 12 2 5 - 

7 červenec 35 19 26 1 8 4 210 0 2 2 - 

8 srpen 22 42 59 4 9 1 280 4 0 3 - 

9 září 4 4 45 18 13 0 10 3 1 1 - 

10 říjen 30 0 16 17 22 3 2 34 15 15 - 

11 listopad 26 40 19 89 19 8 0 8 52 5 - 

12 prosinec 45 46 256 20 - 34 43 10 51 9 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 



 

Tab. 31: Naměřené hodnoty termotolerantních koliformních bakterií v řece Moravě [116] 

Místo od-

běru vzor-

ků 

Číslo Měsíc 

Naměřené hodnoty FKOLI v řece Moravě 

[KTJ/ml] 

Limitní 

hodnota 

[KTJ/ml] 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravi čany 

1 leden 8 26 26 40 7 11 10 18 10 14 26 

40 

2 únor 2 46 32 12 30 34 1 64 3 24 48 

3 březen 26 12 32 48 33 14 22 66 3 22 52 

4 duben 10 10 22 56 9 8 19 18 12 20 - 

5 květen 18 32 62 32 38 4 31 8 14 12 - 

6 červen 20 24 14 16 46 7 9 4 4 18 - 

7 červenec 82 42 27 22 26 36 44 29 7 13 - 

8 srpen 22 6 48 10 13 16 18 62 7 26 - 

9 září 14 12 66 14 19 62 17 18 2 3 - 

10 říjen 7 22 32 9 4 33 16 9 6 4 - 

11 listopad 40 32 40 16 10 56 18 8 20 12 - 

12 prosinec 22 8 32 8 12 72 19 46 22 12 - 

- chybějící (nedostupné) hodnoty 
1 – nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [113] 

 

 


