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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na studium polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAHs) v hnědouhelné sokolovské pánvi, které patří mezi persistentní organické polutanty 

s karcinogenním potenciálem, jako např. dobře známý benzo[a]pyren. Vybrané 

polycyklické aromatické uhlovodíky jmenovitě nafthalen (NAP), fenanthren (FEN), 

anthracen (ANT), fluoranthen (FLA), pyren (PYR), benzo[a]anthracen (BaA), chrysen 

(CHR), benzo[b]fluoranthen (BbF), benzo[k]fluoranthen (BkF), benzo[a]pyren (BaP), 

benzo[g,h,i]perylen (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP) a jejich suma (∑PAHs) jsem 

analyzoval v půdě vybraných lokalit na Sokolovsku, konkrétně se jednalo o následující 

lokality: Nejdek - skládka komunálního odpadu, Karlovy Vary - Skalníkovy sady 

a Hoštěc - železniční průjezd. Laboratorní analýza vybraných zástupců PAHs byla po 

úpravě vzorků provedena metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 

s fluorescenčním detektorem (FLD). Zjištěné hodnoty sledovaných PAHs byly 

porovnány s platnou legislativou České republiky. 
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Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), persistentní organické polutanty (POPs), 

nafthalen (NAP), fenanthren (FEN), anthracen (ANT), fluoranthen (FLA), pyren (PYR), 

benzo[a]anthracen (BaA), chrysen (CHR), benzo[b]fluoranthen (BbF), benzo[k]fluoranthen 

(BkF), benzo[a]pyren (BaP), benzo[g,h,i]perylen (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP), 
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SUMMARY 

This diploma thesis focuses on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Sokolov 

brown coal basin, that belong to the group of persistent organic pollutants with 

a carcinogenic potential, such as the well known benzo[a]pyrene. I analyse the selected 

polycyclic aromatic hydrocarbons [naphthalene (NAP), fenantrene (FEN), anthracene 

(ANT), fluoranthene (FLA), pyrene (PYR), benzo[a]anthracene (BaA),  Chrysene  (CHR), 

Benzo[b]fluoranthene (BbF), Benzo[k]fluoranthene (BkF), Benzo[a]pyrene (BaP), 

Benzo[g,h,i]perylene (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP) and the total sum of PAHs 

(∑PAHs)] in soil from the following areas of Sokolov region: Nejdek - dump, Karlovy 

Vary - Skalníkovy sady and Hoštěc - train crossover. High performance chromatography 

(HPLC) with a fluorescence detector (FLD) was applied for the laboratory analysis. The 

obtained values of PAHs were compared to legislation limits of Czech Republic.  
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ANT  Anthracen 

BaA  benzo[a]anthracen 

BaP  benzo[a]pyren 

BbF  benzo[b]fluoranthen 

BGP  benzo[g,h,i]perylen 

BkF  benzo[k]fluoranthen 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Soustavnější hnědouhelné dolování na Sokolovsku mělo své počátky od poloviny 

18. století. Hnědé uhlí, uložené v sokolovské pánvi ve třech nepravidelně vyvinutých slojích 

o mocnosti desítek metrů s nadložím řádově desítky až stovky metrů, bylo nejprve těženo 

hlubinným dobýváním, zpravidla v místech nejvyšší kvality sloje. Později, přes reliéf krajiny 

nepříznivý pro zakládání kapacitních povrchových lomů, se jejich technologie převládla 

a v současnosti probíhá těžba uhlí a jiných užitkových nerostů, výhradně lomovým způsobem 

s vysokou výrubností a energetickou účinností. Množství dobývaného uhlí a proporcionální 

těžba nadložní zeminy prakticky trvale narůstala a kulminovala v polovině 80. let. Od té doby 

klesá a v posledních letech se ustálila na hodnotě blízko optima udržitelného až do doby 

vyuhlení dobyvatelných zásob pánve.  

S rostoucí intenzitou těžby se však uplatňují také postupy, vedoucí k obnově 

krajiny po ukončení činností, souvisejících s těžbou a zpracováním uhlí. Po pestrém, 

historickém vývoji s mnoha peripetiemi, hospodaří nyní se zásobami uhlí ale i dalších 

nerostů v sokolovské uhelné pánvi jediný subjekt, kterým je Sokolovská uhelná, a.s. [1] 

Následkem těžby a zpracování hnědého uhlí v sokolovské oblasti je také znečištěno 

životního prostředí. Jedním z významných indikátorů tohoto antropogenního působení 

mohou být polycyklické aromatické uhlovodíky. Jedná se o dobře známou a také 

významně rozšířenou skupinou environmentálních organických polutantů. Skládají se 

výhradně z atomů vodíku a uhlíku a jsou jednou z podskupin polutantů, které patří 

k látkám označovaným termínem polycyklické aromatické sloučeniny (PACs). Termín 

PACs obvykle zahrnuje substituované PAHs obsahující funkční skupiny alkyl-, amino-, 

chlor-, kyano-, hydroxyl-, karboxy-, nitro-, thio- a také hetero- PACs, které mohou 

obsahovat dusík, kyslík, nebo síru včleněnou do aromatického kruhu. [2] 

Význam monitorování PAHs se dostal významněji do popředí v letech 1960 až 

1970, kdy byla u dibenzo[a,h]anthracenu a benzo[a]pyrenu prokázána karcinogenita. 

V průběhu následujících let se výzkum jmenovaných látek rozšířil na početnější skupiny, 

protože bylo zjištěno, že PACs, společně s PAHs, významnou mírou přispívají 

k biologickým aktivitám vzorků životního prostředí. 



Lukáš Pjura: Sledováni PAHs na vybraných lokalitách Sokolovské pánve 

2 
2010 

Předložená diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAHs) ve vybraných lokalitách sokolovské hnědouhelné pánve. 

Vybrané sledované polycyklické aromatické uhlovodíky, nafthalen (NAP), fenanthren (FEN), 

anthracen (ANT), fluoranthen (FLA), pyren (PYR), benzo[a]anthracene (BaA), chrysen 

(CHR), benzo[b]fluoranthen (BbF), benzo[k]fluoranthen (BkF), benzo[a]pyren (BaP), 

benzo[g,h,i]perylen (BGP), indeno[1,2,3-cd]pyren (INP) a jejich suma (∑PAHs) byly 

sledovány ve vzorcích půdy. Výzkum byl proveden na následujících lokalitách: městská 

skládka obce Nejdek, Skalníkovy sady v Karlových Varech a železniční přejezd Hoštěc.  

Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení výsledků vlastní analýzy PAHs 

v půdách výše uvedených lokalit. Na základě této studie by měla být doporučena vhodná 

technologie případné dekontaminace kontaminovaných zemin. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Sokolovsko patří mezi poměrně zatížené území v České republice. Těžbou hnědého 

uhlí, kterou zabezpečuje Sokolovská uhelní, a.s., je deformována krajina, vlastní 

zpracovatelská část zatěžuje životní prostředí emisemi různých znečišťujících látek 

vypouštěných do ovzduší a do povrchové vody. Nedílnou součástí aktivit Sokolovské 

uhelné, a.s. je minimalizace těchto negativních vlivů.  

V oblasti ochrany ovzduší i ochrany vod byla již od osmdesátých let provedena řada 

ekologických staveb a opatření, které významně snížily množství emisí vypouštěných 

znečišťujících látek do ovzduší i do vody. Elektroodlučovače tuhých znečišťujících látek 

postupně přinesly výrazné snížení emisí. V případě teplárny se jedná o velmi významné 

snížení emisí popílku ze spalování uhlí, což vede taky k snížení obsahu PAHs v ovzduší. [3]  

V sokolovském revíru jsou prováděny také různé rekultivace. Jedná se o rekultivace 

lesnické, zemědělské, vodní ale i ostatní. Jejich základem je především rekultivace 

technická, která předchází vlastní rekultivaci biologické (tj. zemědělské nebo lesnické). 

V rámci technické rekultivace jsou prováděny především práce na úpravě terénu 

vytvarováním ploch s požadovanými sklony, odvodnění pomocí různých otevřených 

příkopů, u vodních nádrží se jedná o těsnění dna a stavby hospodárnic, což jsou silnice, 

komunikace. Lesnická rekultivace je realizována převážně na svazích a skládá se 

z pětiletého biologického cyklu, tj. vlastní výsadba, ožínání, okopání sazenic, vylepšování 

a ochrana proti možnému okusu zvěří. Zemědělská rekultivace je prováděna buď 

s použitím ornice sejmuté při záborech půdy ve vrstvě cca 35 cm, nebo bez ornice, rovnou 

na cyprisových jílech, ze kterých je tvořena většina zdejších výsypek. V oblasti ochrany 

ovzduší i ochrany vod, byla již od osmdesátých let provedena biologická sledování. 

Biologický cyklus zahrnuje organické a anorganické hnojení, setí obilovin při zařazení do 

orné půdy či jetelotravních směsí, při zařazení rekultivace do trvalého travního porostu. [4] 

Externí dodávky sanací a rekultivací jsou nejrozšířenější u rekultivace lesnické, ale 

dodavatelsky se realizují i vodní a ostatní. Hradí je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 

a to z vytvořené finanční rezervy na sanace a rekultivace. V současné době je také téměř 

polovina z rozpracovaných rekultivací hrazena ze státních prostředků Ministerstva financí ČR 
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podle vládních usnesení č. 50/2002 resp. 189/2002 a 242/2002, které řeší ekologické škody 

vzniklé před privatizací těžebních hnědouhelných společností. 

Součástí těchto rekultivací je rovněž i vytváření vhodných biotopů pro chráněné 

druhy rostlin a živočichů. Proto Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. usiluje o co 

nejrychlejší a rovněž V oblasti ochrany ovzduší i ochrany vod byla již od osmdesátých let 

provedena nejúčinnější nápravu a navrácení bývalých, případně i nových přírodních 

ekosystémů v místech prováděných rekultivací. Od roku 1993 běží už několikaletá 

spolupráce s odborníky, kteří na základě požadavků společnosti a svých výzkumů navrhují 

nejvhodnější řešení ochrany životního prostředí a způsoby rekultivace. [3]  
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3. PŘÍRODNÍ POM ĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Sokolovská oblast je dnes územím z velké části ovlivněným antropogenní činností. 

Povrch Sokolovské pánve je zde poznamenán více jak dvousetletou důlní činností, která 

značně změnila povrch terénu. V následujících kapitolách se budu zabývat jednotlivými 

charakteristikami studované oblasti, které jsou významné pro posouzení znečištění 

studované oblasti. 

3.1 Geologické poměry 

V severozápadním příhraničí mezi Karlovými Vary a Chebem, s městem 

Sokolovem přibližně ve svém středu leží sokolovská pánev. Geologické epochy 

utvářející povrch země formovaly její vzhled především v období třetihor a čtvrtohor. 

Území o ploše málo přesahující sto čtverečních kilometrů, je rozloženo po obou 

březích řeky Ohře, která tvoří jeho podélnou osu. Terén k severu stoupá do podhůří 

Krušných hor k jihu do svahů Slavkovského lesa.  

Pro geologickou stavbu řešeného území je charakteristická existence dvou 

základních geologických jednotek, které jsou nedílnou součástí daleko větších 

geologických struktur. Jedná se o Český masív a Západní Karpaty. Český masív náleží 

k té části Evropy, která byla formována kadomskou orogenezí (hlavní fáze před  

660-550 mil. let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí. Má blokovou stavbu 

a území je tak rozděleno hlubinnými zlomy, tzv. lineamenty, na dílčí části, tedy oblasti. 

Západní Karpaty jsou součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpínskou orogenezí 

(hlavní fáze vrásnění před 65-30 mil. let). Z uvedeného vyplývá, že obě geologické 

jednotky prošly zcela odlišným vývojem, a proto se jejich stavba velmi výrazně liší. 

Západní Karpaty mají stavbu příkrovovou, kterou lze obrazně přirovnat k tzv. obrovské 

příbojové vlně s vrstevnatou stavbou tvořenou především sedimenty, ve kterých jsou 

zamíchány velké bloky vyvřelých, přeměněných a sedimentárních hornin. [5] 

Sokolovská pánev vytváří střední část Podkrušnohorských pánví. Je to průměrně 

8 km široká sníženina, která je protažena směrem JZ-SV. Její rozloha je 312 km2 

a střední sklon je 3°45´. Převládají zde horniny především oligocenních souvrství, 

z jejichž podloží vystupují horniny krušnohorského krystalinika a pozdně variské 
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magmatity. Jedná se o příkopovou propadlinu, která je omezená příkrými svahy. 

Převažuje mírně zvlněný erozně denudační reliéf, který je rozčleněn tektonickými 

pohyby jednotlivých ker podél příčných i podélných poruch. Odvodňována je 

k severovýchodu Ohří. Nejvyšší bod je Dvorský vrch 573 m n.m. v Ostrovské pánvi. 

Nachází se zde četné antropogenní tvary zejména po těžbě hnědého uhlí. 

Proti ostatním podkrušnohorským pánvím s jednolitou výplní, je výplň sokolovské 

pánve rozdrobena do reliktů (zbytků) vyplňujících deprese (sníženiny) mezi elevacemi 

(vyvýšeninami) podloží. Pánevní uloženiny se dělí do pěti souvrství.  

Starosedlecké souvrství, které je tvořeno říčními kaolinickými písky a štěrky, 

často druhotně silicifikovanými na křemence. Souvrství sloje Josef je od předchozího 

odděleno hiátem. Sloj má mocnost až 15 m. Kromě uhlí se zde vyskytují písky a jíly.  

Vulkanogenní souvrství se skládá z písků, jílů, uhelných jílů, sloje - přičemž její 

mocnost je až 20 m, tufů, tufových aglomerátů a vulkanitů. Mocnost stoupá od několika metrů 

na západě až po 350 m u centra vulkanismu, které bylo v Doupovských horách.  

Slojové souvrství je budováno silty, jíly, uhelnými jíly a jednou až třemi slojemi. 

Nejhlubší je sloj Anežka (5-12 m mocná), střední sloj tzv. meziloží (mocnost až 6 m) 

a nejvyšší je sloj Antonín, která má mocnost 20-32 m. U Tisové se sloje spojují, a zároveň 

přibližují k uhelné sloji Josef. Vzniká tak 62 m mocná poloha hnědého uhlí, což 

představuje naši nejmocnější uhelnou sloj vůbec.  

Cyprisové souvství je tvořené modrošedými a hnědošedými jíly a lokálně i písky. [5] 

3.2 Pedologické poměry 

V půdních typech dominují v kraji především kyselé hnědé půdy a to zejména 

kambizemě dystrické, v Doupovských horách pak kambizemě eutrofní, v nejvyšších 

polohách Krušných hor podzoly kambické, v jihovýchodní části kraje a v pánvích 

kambizemě modální a v Chebské a Sokolovské pánvi pseudogleje modální a luvické. 

Hojně jsou zde zastoupeny i antropogenní půdy. V rámci severočeské hnědouhelné 

pánve se vyskytují již uvedené hnědozemě a také černozemě v mocnostech 25-50 cm. 

V sokolovské pánvi je ornice méně kvalitní a dosahuje zde jen mocnosti 16-20 cm. 

Také se na území vyskytují spraše a sprašové hlíny. Převážná část třetihorních 

sedimentů, které se nacházejí v nadloží uhelné sloje, je tvořena především  
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jezerními - limnickými sedimenty, které jsou reprezentovány především různými druhy 

jílů až jílovců [6] 

3.3 Klimatické poměry 

Podnebí se vzhledem k poloze uprostřed Evropy jeví značně proměnlivé, kde se 

střídají oceánské a kontinentální vlivy. Vlivem charakteru a výšce hor lze oblast 

karlovarského kraje zařadit jako chladnou oblast v České republice. 

Nejteplejší měsíc je červenec (průměrná teplota 16 °C), nejchladnější měsíc je 

leden (průměrná teplota -4 °C). Průměrné roční teploty jsou podle místa, od méně než 

5 °C v nejvyšších, po 7-8 °C v nejnižších polohách, převážná část území 5-6 °C. Roční 

srážkový úhrn je od více než 900 mm, po méně než 650 mm, převážně okolo 700 mm. 

Délky vegetační doby tj. období s průměrnou denní teplotou vyšší než 10 °C (převládá 

průměr 120-140 dní) a s tím spojené průměrné teploty vegetačního období tj. duben až 

září (převážně průměrně 12 °C) a průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (od více 

než 500 mm po méně než 350 mm, nejvíce však 350-400 mm). Průměrná doba 

slunečního svitu v roce kolísá mezi 1 600-1 800 hod s relativní hodnotou osvitu kolem 

35 %. V následující Tabulce č. 1 je uvedena charakteristika chladné oblasti CH7 podle 

Quitta. [7] 
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Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblasti CH7 dle Quitta [7]  

Počet letních dnů 10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 

Počet ledových dnů 50-60 

Průměrná teplota v lednu (°C) -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci (°C) 15-16 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 4-6 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 6-7 

Průměrný počat dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 500-600 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 

Sokolovská pánev je špatně větraná, s intenzivní průmyslovou činností, spojena 

s častým výskytem mlh a skleníkového efektu. Velmi výrazně se zde uplatňují inverzní 

situace a to jak přirozené (údolní polohy), tak hojně vyvolávané průmyslovými emisemi ve 

špatně větraných pánvích. Tvorba mlh nastává hlavně na severu a západě území a kolem 

vodních ploch. Převážné proudění vzduchu, které jsem zobrazil pomocí větrné růžice na 

základě dat získaných z ČHMÚ na Obrázku č. 1, je vidět, že na daném území převládají 

převážně větry západní, jihozápadní, severozápadní zatímco nejnižší četnost vykazují větry 

jižní a také východní Průměrná měsíční rychlost větru je vcelku poměrně vyrovnaná. 

Pohybuje se kolem 2-4 m/s. [8] 
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Obrázek 
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Obrázek 1:Orientační četnost směrů větru v Sokolovské pánvi

Srážky jsou spolu s teplotou důležitými určujícími činiteli, které mají vliv na 

charakter krajiny. Jejich rozložení souvisí s výškovými poměry, polohou území a

dané oblasti. V hodnoceném území byla z dlouhodobého hlediska 

mm. Nejvyšší průměrný úhrn srážek býval v měsíci 

mm a na druhém místě byl říjen s průměrným úhrnem srážek 81

rné hodnoty za měsíc červen 67 mm, únor 46 mm a celková ro

ěr srážek jsem graficky znázornil na Obrázku č

hlediska obsahu PAHs v půdách jsou srážky důležitým činitelem. Polycyklické 

aromatické uhlovodíky můžou být z půdy vymývány vodou. Z grafu na Obrázku 

nejnižší koncentrace PAHs v půdách pravděpodobně očekávat p
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Obrázek 2: Srážkový úhrn pro jednotlivé m
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4. POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 

Polycyklické aromatické uhlovodíky, neboli z angličtiny Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAHs) jsou všechny organické sloučeniny tvořené dvěma nebo více 

benzenovými jádry. Tyto látky patří, společně s polychlorovanými bifenyly (PCBs), 

nafthaleny (PCNs) a terfenyly (PCTs), polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny 

a dibenzofurany (PCDD/Fs) nebo mnohými organochlorovými pesticidy (OCPs), mezi 

tzv. persistentní organické polutanty (POPs). [9] 

Po shledání některých problematických fyzikálně-chemických, ale především pak 

environmentálně-chemických vlastností, není možné, aby jejich neregulovaná produkce do 

prostředí byla považována za slučitelnou s dlouhodobějším konceptem udržitelného 

rozvoje. Je to způsobeno tím, že jmenované látky mají jistou odolnost vůči degradačním 

procesům. Kumulují se v životním prostředí a to nejen ve složce anorganické (abiotické) 

ale díky jejich lipofilnímu charakteru také v živých organismech [9]. Nestálost některých 

POPs rovněž umožňuje jejich transport v atmosféře na poměrně velké vzdálenosti. Mnohé 

častokrát vystupují jako karcinogeny, teratogeny či mutageny [10,11,12], a z tohoto 

důvodu jsou tyto látky častokrát označovány jako persistentní, bioakumulativní a toxické. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou všudypřítomné. V životním prostředí se 

však často vyskytují pouze ve velmi malých množstvích a to v µg/kg/m3 nebo ng/kg/m3. [9] 

V tomhle ohledu je významná jejich schopnost adsorbovat se na prachových částicích. 

Ve světě bylo identifikováno přes sto různých druhů PAHs, které mají 

potencionální karcinogenní a mutagenní účinky, avšak převážně se analyzují tzv. prioritní 

polutanty dle americké Enviromental Protection Agency. [13] Z jejich koncentrace se pak 

odhaduje míra a také charakter kontaminace. Jedná se o tyto látky: nafthalen, acenafthen 

(1,2-dihydroacenafthylen), acenafthylen, fluoren, fenanthren, fluoranthen, pyren, 

benzo[b]fluoranthen, chrysen, indeno[1,2,3-cd]pyren, anthracen, benzo[ɑ]anthracen, 

benzo[k]fluoranthen, benzo[ɑ]pyren, dibenzo[ɑ,h]anthracen a benzo[ghi]perylen. 

4.1 Struktura a fyzikáln ě-chemické vlastnosti 

V rámci persistentních organických polutantů a organických molekul vůbec jsou 

polycyklické aromatické uhlovodíky mimořádně rozsáhlou a poměrně diversifikovanou, tedy 
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různorodou skupinou chemických látek. Identifikováno již bylo šest set šedesát víceméně 

běžných PAHs, které jsou všechny uvedeny v seznamu National Institute of Standards and 

Technology (NIST). 

Základním strukturním motivem každé polykondenzované aromatické molekuly je, 

jak již napovídá název, aromatický kruh, který se dle elementární definice skládá pouze 

z atomů uhlíku (C) a vodíku (H) a který se v molekule vyskytuje v různém počtu 

a prostorovém uspořádání. Přestože jsou PAHs skupinou poměrně heterogenní, je možné 

v jejích molekulách rozlišit několik převládajících strukturních motivů, které lze pak využít 

pro účely jejich klasifikace. [11]   

Strukturálně je lze rozdělit podle způsobu kondenzace na lineární, angulární 

a klastrové polycyklické aromatické uhlovodíky. Stabilita PAHs pak narůstá od lineárních, 

přes klastrové po angulární. [20] 

Systémy ortho-kondenzované (cata-condensed/cata-annelated PAHs) jsou takové, 

kdy libovolné dva kondenzované cykly mají právě dva sousední společné atomy, což 

znamená, že mají n společných stran a 2n společných atomů. Tyto systémy mohou být 

kondenzovány buď lineárně (Obrázek č. 5a), nebo angulárně (Obrázek č. 5b). 

Systémy ortho,peri-kondenzované (peri-condensed PAHs) ve kterých má jeden 

kruh společné právě dva atomy s každým ze dvou nebo více kruhů v souvislé řadě 

ortho-kondenzovaných cyklů, což znamená, že systémy mají n společných stran avšak 

méně než 2n společných atomů (viz Obrázek č. 5c). Toto uspořádání bývá označováno 

též jako klastrové. 
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Obrázek 4: Alternující systémy v molekule chrysenu (www.nyu.edu

ystémy (non-alternant PAHs) obsahují cykly s

sou mimořádně strukturně rozmanité, a proto není jednoduché je 

dále klasifikovat. Patří mezi ně například polycyklické deriváty bifenylenu, fluorenu, 

enu aj. 

 

Obrázek 5: Nealternující systémy v molekule fluoren (www.nyu.edu

olycyklické aromatické uhlovodíky jsou za normálních podmínek tuhé látky, 

tšinou bezbarvé, žluté nebo bílé. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti se obecn
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s jejich molekulovou hmotností. S rostoucí molekulovou hmotností se zvyšuje i jejich 

bod tání a bod varu, ale i lipofilita a naopak klesá rozpustnost ve vodě, což dokazuje 

také zvyšující se hodnota rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda (Kow). 

Polycyklické aromatické uhlovodíky s vyšší molekulovou hmotností jsou proto 

mnohem méně těkavé. S růstem molekulové hmotnosti se omezuje také jejich 

schopnost pohybu v životním prostředí a zpravidla i dostupnost pro živé organismy. 

Znalost těchto hodnot umožňuje do určité míry předpovídat jejich chování 

v jednotlivých složkách životního prostředí. [13]  

Polycyklické aromatické uhlovodíky vykazují rovněž silnou absorpci v ultrafialové 

(UV) oblasti a mají také svá charakteristická fluorescenční spektra. Ve vodě jsou rozpustné 

jen velmi málo a to především z důvodu jejich nepolárního charakteru, relativně vysoké 

molekulové hmotnosti a lipofilního charakteru. Například tensidy obsažené v odpadních 

vodách mohou zvyšovat rozpustnost některých PAHs. V mořské vodě je ale rozpustnost 

PAHs zásluhou obsahu anorganických solí poněkud nižší [15]. Rozpustnost PAHs se může 

také zvyšovat s rostoucí teplotou. Podstatně lépe než ve vodě jsou však PAHs rozpustné 

v organických rozpouštědlech (hexan, methanol, benzen, acetonitril aj.), což je dáno jejich 

lipofilním charakterem jejich molekul.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky mají rovněž sklon se sorbovat na pevných 

částicích [9] a bioakumulovat se, tedy vázat se, i v živých organismech. Pro popis jejich 

chování ve složkách životního prostředí a kumulace v živých organismech, tj. v tukových 

tkáních a pletivech, se standardně užívá hodnot rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda 

(KOW) resp. koeficientu sorpce na organické hmotě (KOC). Typické fyzikálně-chemické 

vlastnosti látek s vysokým akumulačním potenciálem jsou uvedeny v Tabulce č. 2. 

Srovnáním uvedených hodnot, v tabulce s fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků, je patrné, že tyto předpoklady jsou 

splněny pro jejich převážnou většinu, s výjimkou nízkomolekulárních tří- a čtyř- jaderných 

isomerů. 
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Tabulka 2:Vybrané charakteristické vlastnosti látek s vysokým bioakumulačním potenciálem.[16] 

Charakteristika Parametr podmiňující bioakumulaci 

Chemická struktura 
vysoký podíl vazeb C-C, jeden nebo více aromatických 
kruhů, rozsáhlá substituce atomů chloru (popř. bromu) 

Molekulová hmotnost nejčastěji v rozmezí 250-500 Da1) 

Stabilita resistentní k (bio)degradaci2) 

Lipofilita (log K OW) 3-6 

Rozpustnost ve vodě 18-0,002 mol/m3 (tj. <10-2 g/m3) 

Ionizovatelnost velmi nízká 

Vysvětlivky: 
1) limitujícím faktorem je permeabilita biologických membrán,  
2) persistence v půdě činí řádově roky. 

4.2 Toxické účinky PAHs 

Mezi první polutanty, u kterých byl zjištěn karcinogenní potenciál, patří 

polycyklické aromatické uhlovodíky [16]. Toxicita PAHs souvisí hlavně s jejich 

molekulovou strukturou. Mutagenita a karcinogenita u mnohých PAHs je přisuzována 

především jejich diol epoxidům, které vznikají především katalyzovanou hydratací a také 

případně epoxidací. Obecně lze i jejich diol epoxidy rozdělit do dvou skupin a to podle 

lokalizace epoxidové skupiny na tzv. „zátokovou oblast“ a „oblast fjordu“.[14]  

Planární, neboli rovinné sloučeniny, obsahující jednu nebo také více 

tzv. „zátokových oblastí“ (bay region), které se řadí mezi mimořádně aktivní 

karcinogeny. Mají mnohem vyšší toxický ale i karcinogenní potenciál než PAHs, které 

tuto oblast nemají. Označení „bay region“ odpovídá tzv. „vnitřnímu koutu“ (inner 

corner) u fenanthrenu a sloučeninám, které tuto fenanthrenovou substrukturu obsahují 

(viz Obrázek č. 6). Do skupiny těchto látek patří například benzo[a]pyren, 

benzo[a]anthracen, dibenzo[a]anthracen a benzo[k]fluoranthen.  
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Obrázek 6: Příklad tzv. „zátokové oblasti“ v benzo[a]pyrenu (www.nyu.edu) 

Neplanární sloučeniny s tzv. „oblastí fjordu“ (fjord region ) reprezentují sloučeniny 

s tzv. „hlubším vnitřním koutem“ (viz Obrázek č. 7). Do skupiny těchto látek patří například 

benzo[c]fenanthren nebo dibenzo[a,l]pyren.  

 
Obrázek 7: Příklad „oblasti fjordu“ v molekule benzo[c]fenanthrenu (www.nyu.edu) 

Všeobecně platí, že karcinogenní resp. mutagenní potenciál PAHs se zvyšuje 

s rostoucím počtem kondenzovaných cyklů, přičemž maximálních hodnot dosahuje 

u pětijaderných isomerů a při dalším zvyšování počtu cyklů zase klesá. Patrně je to 

způsobeno v důsledku sterických zábran. Negativní vlivy jsou ovlivněny také přítomností 

různých substituentů resp. heterocyklického atomu [17, 18]. V následující Tabulce č. 3 je 

uvedena chronická toxicita vybraných PAHs.  
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Tabulka 3: Chronická toxicita vybraných PAHs [17] 

PAH Počet jader Relativní karcinogenní potenciál Mutagenita 

Anthracen 3 6·10-7 - 

Benzo[[[[a]]]]anthracen 4 1·10-3 + 

Chrysen 4 2·10-8 + 

Pyren 4 0 - 

Benzo[[[[b]]]]fluoranthen 5 5·10-5 ? 

Benzo[[[[k]]]]fluoranthen 5 3·10-5 ? 

Benzo[[[[a]]]]pyren 5 1 + 

Dibenzo[[[[a,h]]]]anthracen 5 3·10-1 + 

Benzo[[[[g,h,i]]]]perylen 6 ? ? 

Páry PAHs mají dráždivé účinky na oči a kůži, působí fotosenzibilaci a byly 

prokázány dokonce i negativní účinky na ledviny a játra. Studie na zvířatech dokonce 

prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků. K nejzávažnějším vlivům 

však patří jejich karcinogenita [18,12]. Karcinogenní účinky PAHs na člověka byly poprvé 

prokázány u cigaretového kouře v druhé polovině 18. století, kdy v roce 1761 lékař John 

Hill zaznamenal vysoký výskyt rakoviny u kuřáků tabáku a v roce 1775 potvrdil Percieval 

Pott vysoký výskyt rakoviny u kominíků. [17]  

Mezi nejprozkoumanější a nejznámější karcinogenní polyaromatické uhlovodíky 

patří benzo[a]pyren, který se vyskytuje s jinými PAHs především v kouři ze spalování 

dřeva, uhlí, ve výfukových plynech ale i v cigaretovém kouři. Polyaromatické uhlovodíky 

jsou zde přítomny ve formě velmi jemných částic, které po vdechnutí pronikají přímo do 

plícních sklípků, kde se zachycují a bývají často hlavní příčinou vzniku rakoviny plic. [16] 

Přibližný karcinogenní potenciál vybraných PAHs pro lidskou populaci vyjadřuje 

International Agency for Research on Cancer [19] zařazením do několika tříd: 

• třída 2A tzv. pravděpodobné karcinogeny, kde patří benzo[a]anthracen; 

benzo[a]pyren; dibenzo[a,h]anthracen); 
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• třída 2B tzv. potenciální karcinogeny, zde patří například dibenzo[a,h]pyren; 

indeno[1,2,3 cd]pyren; benzo[b]fluoranthen aj.; 

• třída 3 tzv. neklasifikované látky jako například fluoren, anthracen, fluoranthen, 

pyren, chrysen, benzo[g,h,i]perylen aj. 

Velmi podrobnou toxikologickou charakteristiku PAHs, tj. jejich příjem, distribuci, 

transformaci, eliminaci, efekty na laboratorních zvířatech i na lidech, data 

z epidemiologických studií, biologické indikátory expozice apod. uvádějí např. World 

Health Organization [20] nebo The Risk Assessment Information Systém [21]. 

4.3 Výskyt v životním prostředí 

Polyaromatické uhlovodíky jsou přítomné všude kolem nás. Vyskytují se ve 

vodách, sedimentech, půdách a potravinách. Mohou být jak přírodního tak také 

antropogenního původu. Množství PAHs, které vznikají z biologických zdrojů je však 

velmi malé ve srovnání s množstvím vznikajícím při lesních a prérijních požárech, ale 

hlavně s množstvím pocházejícím z antropogenní činnosti. [20] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky mohou v prostředí vznikat ze všech 

organických látek, které obsahují atomy uhlíku a vodíku. Pokud je směs látek 

vystavena teplotám vyšším než 700  C, tj. podmínkám pyrolýzy, dochází nedokonalým 

spalováním ke tvorbě nestabilních prekursorů PAHs a v přítomnosti atomů kyslíku, 

dusíku nebo síry se mohou také vytvářet příslušné heterocyklické analogy. Vysoce 

reaktivní fragmenty se stabilizují uzavřením nebo rozšířením kruhu, kondenzací, 

dehydrogenací, Diels-Alderovými reakcemi apod. za vzniku polycyklických molekul. [14] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou emitovány do životního prostředí, 

procházejí různými reakcemi, přičemž ty nejvýznamnější probíhají především v souvislosti se 

slunečním zářením (fotoaktivací) a mnohé produkty těchto reakcí jsou obvykle toxičtější než ty 

původní PAHs. Stávají se pak rozpustnějšími ve vodě, a proto také mnohem nebezpečnějšími 

pro organismy [14]. V následující Tabulce č. 4 jsou uvedeny nejvýznamnější atmosférické 

reakce PAHs. 
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Tabulka 4: Nejvýznamnější atmosférické reakce PAHs. [22] 

PAH 

+ O2 → PAH - hydroxyderiváty (chinony, laktony) 

+ O3 → dialdehydy (karboxyaldehydy, epoxidy aj.) 

+ OH →PAH - hydroxyderiváty  

+CH3 →PAH - methylderiváty (methoxyderiváty) 

+SO3 → PAH - sulfonové kyseliny 

+NO2 → PAH - nitroderiváty  

V plynné fázi začínají PAHs od teploty 150 °C kondenzovat na prachové částice. 

Přibližně 80-100 % PAHs s pěti a více aromatickými jádry jsou navázány především na 

prachové částice menší než 2,5 µm, tedy na takzvanou jemnou frakci atmosférického 

aerosolu (PM2,5). Tyto částice jsou schopny přetrvat v atmosféře po dobu jednoho až dvou 

týdnů, což právě umožňuje jejich transport na dlouhé vzdálenosti (stovky až tisíce 

kilometrů). Pak bývají vymývány mokrou nebo suchou depozicí z atmosféry a následně 

deponovány například v půdách. [18]  

Zastoupení polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách však 

není rovnoměrné. Podle studie a následně vypracovaného modelu Simonicha a Hitesa 

(viz Obrázek č. 8) je prokázáno, že 54 % PAHs emitovaných do atmosféry je deponováno 

v půdě a přibližně 5 % je vázáno v sedimentech vod. [23] 
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Obrázek 8:Tok PAHs na severovýchodě USA [×106 kg/rok]  

(převzato a upraveno). [23] 

Podle závěrů studie vypracované ve Velké Británii, která se zabývala odhadem 

globální zátěže PAHs v jednotlivých složkách životního prostředí, se uvádí, že asi 50 000 t 

PAHs je deponováno v půdě, 52 t je asociováno vegetací, 38 t je v atmosféře, 260 kg ve 

sladkých vodách a 2 800 t ve sladkovodních sedimentech. Také v tomto případě je 

prokázáno, že větší část emisí PAHs je deponována v půdě (téměř 95 %) a přibližně 5 % 

PAHs je asociováno se sladkovodními sedimenty. Doba setrvání, nebo poločas rozpadu, 

jednotlivých PAHs se v různých typech životního prostředí samozřejmě liší. V atmosféře 

přetrvávají obvykle nanejvýš několik dní, ve vodě několik týdnů a v půdě několik měsíců, 

v sedimentech mohou zůstat beze změny až několik let. [16] 

Vzhledem k tomu, že jsem stanovoval vybrané PAHs v půdních vzorcích, zaměřuji 

se především na výskyt a chování PAHs v půdách ale vzhledem k možnému dálkovému 

„přesunu“ se rovněž soustřeďuji na jejich výskyt v atmosféře. 

4.3.1 Výskyt v atmosféře 

V atmosféře pochází část PAHs z přirozených zdrojů, jako jsou například požáry 

vegetace nebo vulkanické erupce [24], převažujícím zdrojem této kontaminace jsou však 

především emise, které jsou vedlejším produktem různých oblastí lidských aktivit [25]. 

V atmosféře bylo detekováno kolem pěti set PAHs [20], ale jejich množství a spektrum se 
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značně liší hlavně v závislosti na typu paliva a podmínkách hoření [12]. Mnohé 

monitorovací studie prokázaly, že znečištění městského ovzduší polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky je mnohem větší, než je jejich obsah na venkovech. Rovněž je 

prokázáno, že obsah PAHs se zvyšuje v zimních měsících v průměru pět až desetkrát ve 

srovnání s letními měsíci. [25] 

Tříjaderné, popřípadě čtyřjaderné polycyklické aromatické uhlovodíky se 

v atmosféře nacházejí zpravidla v plynné fázi zatímco pěti- a vícejaderné se vážou 

převážně na prachové částice [16,20]. Samotnou distribuci mezi plynnou fází a těmito 

částicemi určují například parciální tlak par, množství vhodných částic, teplota ovzduší, 

koncentrace PAHs nebo afinita jednotlivých PAHs k částicím. Je předpoklad, že až 75 % 

PAHs je asociováno na částicích tzv. respirabilní submikronové velikosti (PM1). 

S výjimkou fluoranthenu jsou těkavější PAHs vázány především na částice hrubší 

(PM2,5 nebo PM10) jako produkt kondenzace [27]. 

Snížení obsahu PAHs v atmosféře je dáno především procesy suché a mokré 

depozice, atmosférickými reakcemi (reakce fotochemické, oxidační eventuelně termické), 

zředěním, vzrůstem výšky směsné vrstvy (v závislosti na meteorologických podmínkách), 

posuny rovnováhy v aerosolech mezi plynnou a tuhou fází (v závislosti na teplotě 

a molekulové hmotnosti PAHs) a procesy přenosu, které jsou funkcemi rychlosti větru 

[25,28]. Dálkový transport PAHs vázaných na PM1 byl prokázán například v 70. letech 

minulého století v Norsku a také ve Švédsku, kde byly identifikovány PAHs pocházející 

z Velké Británie. [21] 

4.3.2  Výskyt v půdách 

Většina emitovaných PAHs, jak již bylo uvedeno dříve, je deponována převážně 

v půdě. Významným zdrojem PAHs, kromě průmyslových emisí, může být také aplikace 

kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) apod. [26] 

Přítomnost PAHs v půdě významně ovlivňuje zejména procesy adsorpce 

a vyluhování, a to především v závislosti na faktorech prostředí, jako jsou typ půdy, půdní 

vlhkost, teplota, hodnota pH nebo přítomnost jiných látek. Jejich dlouhodobá persistence 

souvisí hlavně s počtem aromatických cyklů v jejich molekule. [29,30] S adsorpcí pak 

koreluje především množství půdní organické hmoty, na kterou se hydrofobní PAHs 
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mohou sorbovat, a stávají se tak relativně imobilními. Vliv typu půdy na charakter 

adsorpce je uveden na příkladu pyrenu v Tabulce č. 5.   

Tabulka 5: Adsorpce pyrenu v různých typech půd. [15] 

Typ půdy Obsah Corg 

(hm. %) 

Adsorpční charakteristiky pyrenu 

K p·103 K oc·103 

Písčité 0,18 0,04 - 

Hrubé 3,27 3,0 92 

Středně hrubé 1,98 2,5 1 300 

Jemné 1,34 1,5 1 100 

jílovité 1,20 1,4 1 200 

Vysvětlivky: 
Corg organický uhlík 
Kp rozdělovací koeficient (K).100 
Koc korekce pro organický uhlík  
K koeficient popisující adsorpční kapacitu 

Obdobně jako v sedimentech je také v půdách prakticky jediným způsobem 

transformace PAHs mikrobiální degradace, protože světlo do půdního horizontu neproniká 

a kyslík je zde přítomen pouze v omezené míře. Mezi hlavní mechanismy odstraňování 

PAHs z půdy patří také vymývaní, ze svrchních horizontů, příjem vegetací, výpar a sorpce 

na půdní částice, následně větrem unášené do atmosféry. [31] 

Pokles koncentrace polycyklických uhlovodíků v půdě je logaritmický a v půdě 

dlouho zůstávají ještě detekovatelná množství PAHs. Tím se dá vysvětlit „pozadí PAHs“ 

v půdě, které je všudypřítomné. Dokonce i ve vzorcích půd, odebraných v civilizací 

nedotčených místech, lze najít koncentrace 15 ng/g pro benzo[a]pyren. 

Mnohé půdní aerobní bakterie disponují schopnostmi katalyzovat oxidaci látek 

molekulárním kyslíkem. Přestože je rychlost tohoto způsobu degradace nesrovnatelná 

s dekompozicí fotochemickou, v důsledku vysoké afinity PAHs k pevným částicím, 

resp. vysoké akumulace v půdách zejména průmyslových oblastí, hrají půdní bakterie při 

degradaci PAHs velmi důležitou roli. Byla popsána také aktivita řady kmenů 

z bakteriálních rodů Pseudomonas, Flavobacterium, Rhizobium aj., dále některých 

aktinomycet (rodu Nocardia) a hub (rodu Saccharomyces, Cunninghamella aj.).  
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Bakteriální degradace PAHs je významná především ve směsných kulturách, kde 

společenství mikroorganismů disponuje pestřejším a účinnějším enzymatickým spektrem. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky o dvou nebo třech kondenzovaných jádrech mohou 

být využity pro některé bakterie jako přímý zdroj uhlíku. Po úvodní hydroxylaci a štěpení 

kruhu se mikrobiální společenství transformuje, vznikající fenoly a karboxylové kyseliny 

obvyklým sledem oxidačních reakcí až na intermediáty Krebsova cyklu. [32]  

4.4 Možnosti odstraňování PAHs 

Metody in-situ nejčastěji užívané při odstraňováni PAHs z horninového prostředí je 

možné rozdělit do pěti hlavních skupin: 

1. Čerpání s podzemní vodou.  

2. Termické procesy. 

3. Promývání horninového prostředí (teplá voda, surfaktanty). 

4. Oxidační procesy (chemický rozklad přímo v horninovém prostředí). 

5. Biodegradace (biologický rozklad přímo v horninovém prostředí). 

Při čerpání s podzemní vodou jsou odčerpávány také PAHs přítomné především 

v horninovém prostředí. V důsledku pohybu podzemní vody v podloží přechází PAHs do 

kapalného média a částečně tak dochází ke snižování jejich obsahu v zemině, odkud se 

dále uvolňují desorpcí nebo vytvářením emulzí. Účinnost této metody významně závisí 

hlavně na koncentraci PAHs v zemině, na hydraulických podmínkách, na teplotě, ale i na 

charakteru zeminy, propustnosti, podílu organického uhlíku a jemných frakcí zemin 

a rozpustnosti PAHs. Vícejaderné polycyklické aromatické uhlovodíky mají sice poměrně 

nízkou rozpustnost, ale dobře se sorbují. Obecně se jedná o metodu velmi levnou, 

s vysokou účinností v dobře propustných horninách, ve kterých není přítomen organický 

uhlík a mají tak nízkou sorpční kapacitu. [32] 

Termické procesy se používají v případě, kdy je nízká účinnost pouhého vymývání 

vodou. Jedná se o změnu především viskozity, rozpustnosti a zvýšení desorpce PAHs ze 

zeminy. Toho lze obecně docílit zvýšením teploty, respektive injektováním páry přímo do 

horninového prostředí. Zvýšená teplota sníží jejich viskositu, zvýší se také jejich 

rozpustnost a v důsledku toho vzroste i samotná desorpce PAHs z povrchu zeminy. Při 
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zvýšeném tlaku injektované páry dochází i k pozitivnímu dynamickému efektu pohybu 

fáze PAHs (jejich emulgace do vody), a tím dojde ke zvýšení podílu PAHs v odčerpávané 

vodě. Metoda je však energeticky dosti náročná a použití metody je vhodné hlavně pro 

zeminu s nízkou propustností, eventuelně pro nehomogenní prostředí, pro zeminu s mělkou 

kontaminací. Mezi výhody metody patří především jednoduchá aplikace a nenáročnost 

zařízení.  

Metodu pouhého čerpání podzemní vody lze ještě doplnit promýváním 

horninového prostředí vhodným promývacím médiem. Nabízí se voda a dále surfaktanty 

nebo různé tensidy. Promývání vodou má zejména vliv hydraulický, kdy dochází k zvýšení 

hydraulického gradientu proudění. Přesto se však významně zvýšení účinnosti odstranění 

PAHs nedocílí, protože podstatné pro zvýšení účinnosti procesu je především zvýšení 

rozpustnosti PAHs. Toho lze docílit použitím například teplé vody, nebo zasakováním 

surfaktantů případně tensidů, které kromě jiného snižují i povrchové napětí. Roztok je 

aplikován přímo do horninového prostředí a po nasycení a určité době zdržení v podloží je 

pak zpětně odčerpáván. Takto odstraněné PAHs jsou posléze v separačních stanicích 

odděleny a surfaktanty mohou být zase opakovaně použity. Metoda je vhodná k použití 

pouze v dobře propustném prostředí. Je vhodné mít již oddělenou kapalnou fázi PAHs, to 

znamená, že promývání je vhodné pro PAHs sorbované na částice zeminy. Je zřejmé, že 

v přítomnosti obou forem PAHs roste náročnost na spotřebu surfaktantů. Pro volbu této 

metody je nutné opět znát propustnost zeminy, homogenitu prostředí, hydraulické 

podmínky proudění podzemní vody a vyžaduje pak sledování jak hydraulických, tak také 

chemických parametrů sanovaného prostředí. Mezi výhody se řadí poměrně vysoká 

účinnost a možnost opětovného použití zasakovaného promývacího surfaktantu. [32] 

Metoda chemické oxidace je v podstatě velmi efektivní a bezodpadová technologie. 

V horninovém prostředí dochází chemickou oxidací PAHs až k jejich úplné oxidaci, tedy 

přeměně až na vodu a oxid uhličitý. Oxidační media jsou používána přímo 

v kontaminovaném prostředí, jedná se tedy opět o metodu in-situ. Výhodou této metody je 

i možnost použití v relativně méně propustných horninách. Jako oxidační činidla jsou 

nejčastěji používány především manganistan draselný (KMnO4), peroxid vodíku (H2O2) 

a ozon (O3). Manganistan draselný a peroxid vodíku jsou aplikovány do horninového 

prostředí jako nasycené roztoky. Ozon je do zeminy zase vtlačován. V případě použití 

ozonu je ale nutné si uvědomit, že se jedná o velmi energeticky náročnou technologii. 



Lukáš Pjura: Sledováni PAHs na vybraných lokalitách Sokolovské pánve 

25 
2010 

Vzhledem k tomu, že se jedná o oxidační reakce, je zřejmé, že spotřeba oxidačních činidel 

bude významně vyšší v přítomnosti organických látek v půdě. V souvislosti s tím je 

především třeba věnovat pozornost vznikajícím produktům oxidace, monitorovat jejich 

vznik, protože v průběhu oxidace mohou vznikat různé toxické látky. Výhody metody 

chemické oxidace jsou však nesporné. Jedná se o metodu rychlou, probíhá při ní úplná 

destrukce PAHs, odpadají nároky na čerpání vody a metoda je účinná, jak již bylo výše 

uvedeno i v případě malé propustnosti prostředí. [33] 

Metoda biodegradace je obdobou metody chemické, především co se týče finálních 

produktů. I při této metodě dochází k úplné destrukci PAHs. Biologickými procesy se 

rozkládají na oxid uhličitý a vodu. Do horninového prostředí musí být v průběhu 

biodegradace dodávány hlavně živiny a kyslík. Účinnost biodegradace je možné zvýšit 

použitím komerčních biopreparátů, které rychleji proces degradace nastartují. Mezi výhody 

patří také poměrně nízká cena, relativně jednoduché provozní zařízení a bezodpadová 

technologie. [34] 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci mé diplomové práce jsem si vymezil tři lokality v Sokolovské pánvi, ze 

kterých byly odebrány vzorky zeminy. Poloha lokalit byla vymezena tak, aby byla pokryta 

co největší plocha zkoumaného území pro objektivnější posouzení celkového vlivu 

zkoumaných polutantů na vybraném území. 

5.1 Vymezení a charakteristika hodnoceného území 

Pro studium kontaminace půdy v Sokolovské pánvi byly vybrány tři lokality 

nacházející se v Karlovarském kraji. Poloha těchto lokalit pokrývá severní, střední a jižní 

část kraje. Rozdělení lokalit zahrnuje také důležitý faktor, kterým je vzdálenost od 

emisního zdroje PAHs. Zájmové lokality se nacházejí v oblasti Karlovarského kraje, jedná 

se konkrétně o lokality Nejdek, Karlovy vary a Hoštěc (Obrázek č. 9).  

 
Obrázek 9:Poloha monitorovaných lokalit (Google Earth) 

První odběrové místo bylo umístěno v obci Nejdek, která leží na západě České 

republiky, v Karlovarském kraji (zhruba 15 km od Karlových Varů). V jednom z koutů 

Krušných hor, v údolí řeky Rolavy, v nadmořské výšce 550-650 m. Od západu, severu 
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a východu je obklopeno zalesněnými hřebeny Krušných hor [35]. Půda zde náleží do třídy 

štěrkovitých až kamenitých [36]. Vzorky půdy byly odebrány z okolí místní skládky 

tuhého komunálního odpadu. 

Město Karlovy Vary  leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplé 

a Ohře, přibližně 120 km od Prahy. Jsou největším a nejznámějším lázeňským městem 

České republiky. Město má rozlohu 59,10 km². Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, 

Rolava a Teplé v zalesněné oblasti nedaleko CHKO Slavkovský les a Vojenský újezd 

Hradiště s charakteristickou flórou a faunou. Oblast je současně také bohatá na 

mineralogické nálezy [35]. Půda zde náleží do třídy hlinitopísčitých [36]. Vzorky zeminy 

byly odebrány konkrétně z lokality Skalníkovy sady.  

Třetím odběrovým místem byla místní část Hoštěc, která leží cca 3 km 

severozápadně od obce Teplá. V obci je venkovská zástavba, rodinné domy, hospodářské 

usedlosti a rekreační objekty. Není zde žádná vybavenost. Protéká jí bezejmenný 

levostranný přítok řeky Teplé. Obec se nachází v CHOPAV Chebská pánev (Slavkovský 

les). Část území se nachází v ochranném pásmu II B stupně přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Mariánské Lázně a zároveň v ochranném pásmu zdrojů přírodní 

minerální vody Hoštěc. Půda zde náleží do třídy písčitohlinitých [36]. Vzorky zeminy byly 

odebrány ze železničního přejezdu. 

Tepelná elektrárna, jako primární zdroj znečištění v dané oblasti, je situována 

západně od sledovaných lokalit. Při prozkoumání převládajících větrů v oblasti 

karlovarského kraje je zřejmé, že emise z této elektrárny jsou přímo zanášeny do 

sledovaných lokalit, kde byly odebrány vzorky zeminy. Elektrárna Tisová leží 

v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Je 

v podstatě nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem ČEZ, a.s., a patří 

k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. Leží v nadmořské výšce 405 m a geograficky 

je téměř v geometrickém středu lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří lázeňská 

města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. [37] 
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5.2 Metodika analýzy a hodnocení 

Následující podkapitoly pojednávají o způsobu odběru vzorků, o použité metodice 

analýzy a stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích 

zeminy. 

5.2.1 Odběr vzorků a jejich úprava 

V rámci studie byly pro účely sledování imisní zátěže studované oblasti odebrány 

vzorky půdy ve výše popsaných lokalitách. Doba setrvání PAHs v různých složkách 

životního prostředí je odlišná a úzce souvisí s vlastnostmi dané látky a prostředí. 

Vzhledem k tomu, že v půdách mohou PAHs zůstat beze změny po dobu několika 

měsíců, byl odběr vzorků v roce 2010 realizován pouze jedenkrát a to v měsíci leden. Pro 

odběr vzorků byl měsíc leden doporučen vzhledem k optimálním podmínkám pro odběr 

a rovněž také kvůli omezení přirozené degradace PAHs (ultrafialové záření, teplo, ozon 

a oxid dusičitý způsobují degradaci PAHs) a zabezpečení co možná nejobjektivnějších 

výsledků analýzy.  

Odběr vzorků zeminy na monitorovaných lokalitách byl realizován laboratoří 

Sokolovské uhelné právní nástupce, a.s. dle obecně stanoveného postupu, tedy 

odebrané vzorky půdy byly uloženy do vzorkovnic z hnědě zbarveného skla, uzavřeny 

skleněným uzávěrem a obaleny alobalem. Po celou dobu byly uchovávány ve tmě 

a chladu tedy v mrazicím boxu. Odebrané vzorky byly zpracovány v co nejkratším 

možném čase.  

Při extrakci vzorků půdní matrice bylo postupováno dle verifikovaných metod 

laboratoře Sokolovské uhelné právní nástupce, a.s. Vzorek byl nejprve ve třecí 

porcelánové misce upraven na zrnitostní třídu 0,5 mm. Takto upravený vzorek byl 

následně homogenizován promícháním. Do skleněné patrony s extrahovanou skelnou 

vatou bylo naváženo s přesností na 0,000 1 g 0,3-0,5 g upraveného vzorku zeminy. 

Patrona pak byla následně vložena do Soxhletova extraktoru a pipetou bylo ke vzorku 

ještě přidáno extrakční činidlo, a sice 10 ml chloroformu a 5 ml acetonu. Po nasazení 

chladiče na Soxhletův extraktor byla zapnuta chladící voda. Varná baňka byla ponořena 

do vodní lázně a zahřívána. Teplota lázně se pohybovala v rozmezí 80-85 °C. Soxhletův 

extraktor byl po celou dobu extrakce obalen alobalem, aby nemohlo dojít k případnému 
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ovlivnění extrakce UV zářením. Extrakce byla ukončena po jedné hodině (deset 

cyklů/hod.) Extrakt byl následně zakoncentrován ve skleněné zkumavce (odfoukán 

dusíkem za laboratorní teploty téměř do sucha). 

5.2.2 Stanovení PAHs a jejich úprava  

V zkoumané půdní matrici bylo pro tento účel studie stanoveno celkem dvanáct 

kongenerů jmenovitě nafthalen (NAP), fenanthren (FEN), anthracen (ANT), fluoranthen 

(FLT), pyren (PYR), benzo[ɑ]pyren (BaP), chrysen (CHR), benzo[b]fluoranthen (BbF), 

benzo[k]fluoranthen (BkF), benzo[ɑ]anthracen (BAA), indeno[1,2,3 cd]pyren, 

benzo[ghi]perylen a jejich suma ∑PAHs. Z množiny sledovaných PAHs byly eliminovány 

acenafthylen, fluoren a dibenzo[ɑ]anthracen podle Věstníku MŽP 3/1996: Metodický 

pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR, Kriteria znečištění zemin a podzemní 

vody.[38] Vlastní analýzy vybraných PAHs byly realizovány v laboratoři organických 

kontaminantů IEI HGF VŠB-TUO.  

S cílem zabránit možným interferencím po dobu vlastní analýzy, které mohou 

způsobovat jednak kontaminovaná rozpouštědla, chemikálie a také sklo, bylo 

laboratorní sklo čištěno dle předepsaného postupu pro laboratoř organických 

kontaminantů na IEI HGF VŠB-TU Ostrava (sklo se louhovalo v kyselině chromsírové 

po dobu dvanácti hodin, následně bylo opláchnuto vodou a nakonec používaným 

rozpouštědlem, tedy acetonitrilem). Veškeré laboratorní sklo používané na analýzu 

vzorků bylo sušeno při teplotě 150 °C a uchováno v uzavřených vitrínách, aby se 

zabránilo jeho znečištění. Stanovení PAHs bylo realizováno dle normy TNV 75 8055: 

Charakterizace kalů - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí [39]. 

Při následné úpravě a vlastní analýze, bylo postupováno dle verifikovaných metod 

laboratoře organických kontaminantů na IEI HGF VŠB. Analyty byly ze zeminy (po extrakci), 

do organického rozpouštědla a po zakoncentrování stanoveny metodou vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC) na přístroji HPLC typ Ultimate 3000 s autosamplerem 

(automatickým dávkovačem) a s fluorescenční detekcí (FLD) na programovatelném 

fluorescenčním detektoru DIONEX. Pravidelně byla kontrolována správná funkce systému, 

každý vzorek byl analyzován třikrát a byly analyzovány také slepé vzorky. Následné výsledky 

byly použity k výpočtu obsahu PAHs v studovaném materiálu. Hodnoty opakovatelnosti se 
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u vzorků matrice pohybovali do 7 %. Analytický postup byl značně náročný, takže vzhledem 

k tomu lze zjištěné hodnoty opakovatelnosti považovat za vyhovující. Po celou dobu analýzy 

byly dodrženy zásady GLP (Good Laboratory Praktice). V následující Tabulce č. 6 jsou 

uvedeny použité parametry a podmínky metody HPLC/FLD. 

Tabulka 6: Podmínky chromatografické analýzy 

Kolona VARIAN Pursuit 5 PAH 150××××4,6 mm 

Mobilní fáze 
A - acetonitril 
B - HPLC voda 

Průtok 1 ml/min 

Teplota kolony 25 °C 

Objem nástřiku 20 µl 

Detekce fluorescenční 

Doba analýzy 55 min 

Program použitého elučního gradientu, který jsem použil při analýze PAHs 

v zemině je uveden v Tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Program použitého elučního gradientu 

Čas 
(min) 

A 
(%) 

B 
(%) 

0 60 40 

40 90 10 

55 60 40 

Konkrétní vlnové délky (excitační i emisní) včetně jednotlivých retenčních časů 

analyzovaných polycyklických aromatických uhlovodíků jsou uvedeny v Tabulce 8. 
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Tabulka 8: Vlnové délky λ a retenční časy jednotlivých PAHs 

PAH zkratka Excitační λ 
(nm) 

Emisní λ 
(nm) 

Retenční čas 
(min) 

Naftalen NAP 230 340 3,4 

Fenanthren FEN 260 350 8,1 

Anthracen ANT 244 360 16,3 

Fluoranthen FLA 240 440 22,3 

Pyren PYR 270 390 23,0 

Benzo[a]anthracen BaA 270 390 30,4 

Chrysen CHR 270 390 31,8 

Benzo[b]fluoranthen BbF 255 420 38,8 

Benzo[k]fluoranthen BkF 255 420 39,7 

Benzo[a]pyren BaP 255 420 45,6 

Benzo[g,h,i]perylen BgP 300 415 48,7 

indeno[1,2,3-cd]pyren INP 250 495 50,2 

Data získána analýzou HPLC/FLD byla vyhodnocena pomocí Chromeleon software. 

Výsledky analýzy byly vyjádřeny v objemových jednotkách, a proto bylo nutné je propočítat 

na hmotnostní jednotky, které vyjadřovaly obsah PAHs v půdě (µg/kg), proto byl použit 

vztah, který je uveden v příslušné používané platné normě TNV 75 8055. 

5.3 Metoda hodnocení 

Podle směrnic Světové zdravotnické organizace se pro odhad rizika onemocnění 

rakovinou plic doporučuje hodnota 87·10-6 při celoživotní expozici 1 ng BaP/m3. Směrnice 

členských států WHO jsou nastaveny na hodnoty v rozmezí 0,1 až 1,3 ng BaP/m3 zejména 

z hlediska různé průměrné délky života. 

Pro porovnání celkového množství nalezených PAHs v půdách byl použit 

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí, kde jsou uvedena kriteria znečištění 

zemin, podzemní vody a půdního vzduchu. Jak již bylo uvedeno, v rámci své diplomové 

práce jsem sledoval dvanáct kongenerů. Naměřené hodnoty byly vypočteny jako průměrná 
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hodnota ze tří stanovení PAHs, jejich koncentrace byly porovnány s limitními hodnotami 

ve Věstníku MŽP 3/1996 a pro grafické vyhodnocení jsem používal Microsoft Excel 2007. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Životní prostředí představuje flexibilní systém, ve kterém dochází k produkci, 

přemístění, depozici a přeměně takových látek jako jsou polycyklické aromatické 

uhlovodíky, jež jsou předmětem této diplomové práce. K analytickému stanovení bylo pro 

tyto účely vybráno dvanáct zástupců PAHs, které definuje EPA a Věstník MŽP č. 3/1996 

jako prioritní polutanty. Z celkového počtu šestnácti PAHs byly ze souboru eliminovány 

čtyři PAHs (acenafthylen, acenafthen, fluoren a dibenzo[a,h]anthracen) a to z toho důvodu, 

že jejich sledování legislativa nenařizuje, takže by nebylo ani možné je porovnat 

s konkrétními imisními limity.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou všeobecně málo reaktivní látky. 

Reaktivita jejich molekul je závislá především přítomností konjugovaných π elektronových 

systémů, přičemž rozdíly mezi jednotlivými kongenery udává počet a především vzájemná 

poloha jejich kondenzovaných jader. Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou důležité 

zejména takové reakce, které mají nějaký vliv na jejich obsah v ovzduší nebo v jiných 

složkách životního prostředí. Hlavně tedy po dobu samotného odběru vzorků, jejich 

skladování a dalšího laboratorního zpracování. 

Následně po tom, co PAHs vstoupí do životního prostředí, dochází k jejich 

distribuci mezi jeho jednotlivé složky. Distribuce probíhá například vzdušným prouděním 

z oblastí s vyšším obsahem PAHs, nebo resuspendací a následným transportem 

z kontaminovaných zemin ze znečištěných oblastí. Polycyklické aromatické uhlovodíky 

jsou přítomny v životním prostředí ve všech jeho složkách tj. v ovzduší, ve vodě, 

v organické hmotě (v sedimentech, v huminových kyselinách v půdě a v lipidech a voscích 

v biotě). Na základě jejich fyzikálních a chemických vlastností pak polycyklické 

aromatické uhlovodíky v půdě setrvávají, nebo jsou dále distribuovány mezi její další 

složky vytěkáním či resuspendací částic. Tudíž důležité cesty redistribučních mechanismů 

PAHs v prostředí představují zejména větrná a vodní eroze. Vzhledem k charakteristice 

sledované oblasti, lze předpokládat, že primárním zdrojem znečištění prostředí PAHs 

budou v monitorovaných lokalitách spalovací procesy, lépe řečeno emise takto 

vznikajících zplodin. Je obecně známo, že z tohoto důvodu představuje atmosférická 

depozice primární cestu pro jejich konverzi. Lze tedy konstatovat, že atmosférická 
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depozice bude hlavním transportním médiem pro depozici PAHs v ovzduší. Tomuto 

tvrzení odpovídá i směr převládajících větrů, který zanáší emise z tepelné elektrárny nad 

sledované lokality. Důležitým faktorem je, že v studovaných oblastech je domová zástavba 

co znamená tvorbu emisí z lokálních topenišť a taky z automobilové dopravy. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou začleněné do jednotlivých složek 

půdního ekosystému, se ale nechovají staticky, nýbrž podléhají řadě změn. K jejich 

transformaci či pohybu v jednotlivých složkách životního prostředí může docházet 

různými procesy. Mezi nejvýznamnější z těchto procesů patří především biodegradace, 

chemická transformace, fotolýza, vytěkání, vyluhování, metabolismus a eroze. Proto, aby 

bylo možné charakterizovat osud PAHs v životním prostředí, je nutné dobře znát výše 

zmíněnými zákonitosti. 

Množství polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí se mění 

jak v čase, tak také v prostoru. Je to způsobeno zmíněnými transformačními procesy, které 

v našem prostředí probíhají nahodile a nekontrolovatelně. Míra přenosu mezi jednotlivé 

složky životního prostředí je především funkcí fyzikálně-chemických vlastností 

jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků (např. rozpustnost ve vodě, 

volatilita, lipofilita), stavem PAHs (tj. zda jsou ve svazku s částicemi nebo v plynném 

stavu), stavem životního prostředí (např. povětrnostní podmínky), depozicí, reakcemi, 

které v prostředí probíhají (fotooxidace, chemická oxidace, mikrobiální degradace). 

Doba, po kterou polycyklické aromatické uhlovodíky zůstávají v různých složkách 

životního prostředí, je odlišná. Je závislá na vlastnostech dané látky a také na vlastnostech 

daného prostředí tj. na ročním období, teplotě, sluneční radiaci a mimo jiné i na 

mikrobiální aktivitě. Obsahy PAHs v půdě jsou především důsledkem proměny emisí na 

imise (emise, které se dostaly do styku s životním prostředím). 

V následujícím grafu na Obrázku č. 10 jsou znázorněny průměrné roční imisní 

koncentrace PM10 za období let 2004-2009 naměřených na hydrometeorologické stanici 

v Sokolově. Jedná se o prachové částice, na které je vázáno velké procento emitovaných 

PAHs. Tyto částice jsou pak transportovány vzduchem do atmosfér a nakonec se dostávají 

za pomoci srážek nebo obyčejným působením gravitace z atmosféry na zem, kde se 

dostávají do kontaktu s půdou a jsou v ní deponovány. Jako hlavní zdroj PAHs v sledované 

oblasti je elektrárna Tisová a tato data znázorňují imisní zatížení v její blízkosti. 
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Maximální povolená hodnota imisního znečištění pro jeden rok byla stanovena (posledn

µg/m3 podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v 
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posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Hodnota imisního zatížení nebyla 

ena po celou dobu monitoringu a poslední tři roky hodnoty setrvávaly

ělo za následek, že v ovzduší bylo také přibližn

ástic. Na tyto částice se pak podle předpokladu mohlo navázat 

podobné množství PAHs . Z toho lze usoudit, že sledovaná oblast

 a rozdíly naměřených hodnot výrazně 

míst od největšího zdroje emisního znečištění

rostoucí vzdáleností zdroje, klesá počet prachových částic s adsorbovaným

teoreticky mohly ovlivnit sledované území. V tomto př

elektrárenských emisí převládající západní, severozápadní a jihozápadní vítr

ru a poloze vybraných lokalit. 
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hydrometeorologické stanici Sokolov  

Na následujícím Obrázku č. 11 jsou graficky znázorně

a PM10 naměřených na stanici v Tušimicích, která je nejblíž

a nejlépe demonstruje výkyvy prachových částic během celého 

10 je v průměru vyšší než obsah PM2,5. Polycyklické aromatické 
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jeden rok byla stanovena (posledně 

platném znění (novela 

kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 

ízení kvality ovzduší. Hodnota imisního zatížení nebyla 

setrvávaly na přibližně 
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tomto případě, byl nositelem 

evládající západní, severozápadní a jihozápadní vítr, který 
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uhlovodíky se udržují déle na prachových 
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uhlovodíky se udržují déle na prachových částicích o velikosti PM

ovzduší dvakrát víc než částic PM2,5, proto lze považovat

množstvím koncentrací PAHs v půdě monitorovaných lokalit 

ět, že imise prachových částic klesají v nejteplejších m

žou mít za následek častější srážky (Obrázek 2). 

11:Imisní hodnoty PM2,5 a PM10 naměřených na stanici Tušimice

podobně jako i v sedimentech, kde setrvávají PAHs nejdéle, dochází 

jejich zakoncentrování. Pomocí tohoto obsahu PAHs v

e charakterizováno celkové a především dlouhodobé zatížení sledovaných 

abiotického charakteru jsou polycyklické aromatické uhlovodíky 

nacházeny jako komplexní směsi s relativně neměnnými poměry konkrétních PAHs, které 

jsou charakteristické pro jednotlivé matrice - vzduch, vodu a půdu. 

edpokládat, že geochemický charakter zemin může obecn

oj celého ekosystému. V oblasti Sokolovské pánve je siln

oblasti se doluje hnědé uhlí, které je využíváno k

spalovnách, takže největším zdrojem polycyklických aromatických uhl

 emise z těchto elektráren. Samozřejmě velký vliv má 
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PM10, a rovněž je těchto 

považovat jejich spojitost 

 významnější. U obou 

nejteplejších měsících, což 

 
ených na stanici Tušimice  

sedimentech, kde setrvávají PAHs nejdéle, dochází 
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u jsou polycyklické aromatické uhlovodíky 

ry konkrétních PAHs, které 

ůže obecně významně 

oblasti Sokolovské pánve je silně rozvinutý 
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protože v sledované oblasti se provozují rekultiva

výluhem podložních hornin, kter

mohou být exhaláty z motorových vozidel
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sledované oblasti se provozují rekultivační činnosti, což je spojeno s

výluhem podložních hornin, kterých se využívá k sanačním pracím. Dal

motorových vozidel a lokálních topenišť. 

sledovaných lokalitách jsem se zaměřil na koncentraci všech analyzovaných 

aby bylo možné zjistit, zda v některé z lokalit překračují jejich sumy povolené 

všech třech lokalitách byly tyto koncentrace (

Na následujícím obrázku č. 12 jsou graficky znázorn

dvanácti monitorovaných polycyklických aromatických uhlovodíků v

od 3,04 mg/kg až 4,274 mg/kg. Podle kriteria B (MŽP

limitní hodnotou koncentrace ∑PAHs 190 mg/kg , které se sledované lokality ani zdaleka 

Obsah sumy dvanácti monitorovaných PAHs v mg/kg sušiny v zemině
(leden 2010) 

následující tabulce č. 9 jsou uvedeny obsahy sledovaných kongen

 lokality. Obsah monitorovaných polycyklických aromatickýc

zeminách v rámci provedené analýzy v měsíci lednu

Skalníkovy sady byly velmi obdobné, protože p

logicky zanášely největší množství emisí práv

4,274

Nejdek Karlovy Vary Hošt
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což je spojeno s možným 

ním pracím. Dalším zdrojem 

il na koncentraci všech analyzovaných 

čují jejich sumy povolené 

ech lokalitách byly tyto koncentrace (ƩPAH) pod úrovní 

jsou graficky znázorněny sumy obsahů 

dvanácti monitorovaných polycyklických aromatických uhlovodíků v zeminách, které se 

Podle kriteria B (MŽP 3/1996) je 

sledované lokality ani zdaleka 

 
Obsah sumy dvanácti monitorovaných PAHs v mg/kg sušiny v zemině monitorovaných lokalit 

sledovaných kongenerů PAHs pro 

bsah monitorovaných polycyklických aromatických 

u na lokalitách Nejdek 
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lokalitám. Také je zde mnohem vyšší zástavba domů, takže lze předpokládat také vyšší 

počet lokálních topenišť, a větší dopravní infrastrukturu. Tyto faktory také mohou 

zvyšovat množství imisí, tedy i vyšší koncentrace PAHs v půdách. Hodnoty naměřených 

polycyklických aromatických uhlovodíků byly nejnižší v obci Hoštěc. V okolí této obce 

není žádný výrazný zdroj emisí kromě uvedené tepelné elektrárny Tisová, také domová 

zástavba v oblasti je řidší a silniční provoz je také podstatně nižší. 

V letních měsících lze předpokládat v těchto lokalitách ještě nižší koncentraci 

PAHs, protože jejich degradaci napomáhá například slunečné záření, příjem vegetací, 

vypařování a mikrobiální aktivita oproti chladnějším měsícům, kdy jsou jejich koncentrace 

vyšší, protože mikrobiální aktivita v půdě je velmi nízká nebo žádná, vegetace není a taky 

není tolik slunečního záření jako v létě. 
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Tabulka 9: Obsah hodnocených kongenerů PAHs v mg/kg sušiny pro sledované lokality dle kriteria MŽP 

Název Nejdek Karlovy Vary Hoštěc 
Kriterium MŽP 

A B 

Naftalen 0,042 0,056 0,037 0,1 40 

Fluoranthen 0,821 0,981 0,745 0,3 40 

Pyren 0,722 0,844 0,641 0,2 40 

Benzo[a]anthracen 0,132 0,279 0,096 0,1 4 

Chrysen 0,247 0,356 0,143 0,05 25 

Benzo[b]fluoranthen 0,341 0,398 0,298 0,1 4 

Benzo[k]fluoranthen 0,133 0,232 0,104 0,05 10 

Benzo[a]pyren 0,357 0,437 0,299 0,1 1,5 

Benzo[g,h,i]perylen 0,154 0,253 0,134 0,05 20 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,098 0,188 0,105 0,1 4 

Anthracen 0,028 0,032 0,24 0,1 40 

Fenanthren 0,165 0,218 0,198   

∑PAH 3,240 4,274 3,040 - - 

Výsledné naměřené hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků byly 

porovnány s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí (Věstník MŽP 

3/1996). Z porovnání je zřejmé, že obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků 

odpovídají orientačně kriteriu A. Toto kriterium odpovídá přibližně přirozeným obsahům 

sledovaných látek v přírodě. Překročením kriteria B by bylo nutné se znečištěním dále 

zabývat, protože může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního 

prostředí. Kriterium B nebylo na žádné z lokalit překročeno. Tyto výsledky však nelze 

považovat za jednoznačné, protože z literárních a informačních zdrojů je známo a je tudíž 

nutno podotknout, že některé oblasti Sokolovské pánve jsou zatížené imisemi ve větší 

míře. Po důkladnější studii a častějších odběrech z více lokalit této dotčené oblasti lze 

předpokládat i výskyt míst, kde jsou tyto mezní limity překročeny. Proto je nutné zabývat 
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se monitorováním polycyklických aromatických uhlovodík

k snižování tvorby emisí a tím páde

Pro lepší představu jsem vytvo

PAHs v zemině sledovaných lokalit (Obrázky 13,

množství (koncentrace) všech dvanácti PAHs jednotliv

poměry mezi sledovanými zástupci PAHs.

Obrázek 13:Procentuální zastoupení koncentrací monitorovaných PAHs v zemin

Obrázek 14:Procentuální zastoupení koncentrací monitorovaných PAHs v zemin
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 sledovaných lokalit (Obrázky 13, 14 a 15). V 

množství (koncentrace) všech dvanácti PAHs jednotlivě, aby bylo možné lépe 

ry mezi sledovanými zástupci PAHs. 
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 a podnikat kroky směrující 

il grafy, kde je procentuální zastoupení jednotlivých 

 grafech je vyjádřeno 

aby bylo možné lépe si představit 

 
ě v roce 2010 v obci Nejdek 
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Obrázek 15:Procentuální zastoupení koncentrací monitorovaných PAHs v zemin
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Procentuální zastoupení koncentrací monitorovaných PAHs v zemině v roce 2010 v obci H
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Procentuální zastoupení koncentrací monitorovaných PAHs v zemině v roce 2010 v obci Hoštěc 

studovaných lokalitách prokazuje 

]pyrenu nebyla prokázána 

 pozitivní výsledek. Výrazně 

. Jelikož jejich koncentrace 

jsou velmi nízké, není nutné se prozatím dekontaminací dále zabývat. Pokud by ale 

sledovaných oblastech a okolí do takové 

, navrhuji pro tyto zasažené oblasti 
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7. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval studiem polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Dle americké EPA je těchto prioritních polutantů šestnáct, z toho mnou bylo 

sledováno dvanáct z nich. Tyto polutanty jsem sledoval v oblasti Sokolovské uhelné pánve 

v lokalitách Nejdek, Karlovy Vary - Skalníkovy sady a Hoštěc. Teoreticky jsem nastudoval 

přírodní podmínky a poměry v zájmové oblasti a detailní charakteristiku a vlastnosti 

polycyklických aromatických uhlovodíků. V praktické části jsem vybrané PAHs 

analyzoval ze vzorků zeminy odebraných v sledovaných lokalitách. Analýza proběhla 

metodami HPLC a FLD. Jejich obsahy jsem pak hodnotil dle kritéria MŽP 3/1996: 

Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP - Kriteria znečištění zemin 

a podzemní vody. Na základě zjištěných výsledků, které byly realizovány v rámci mé 

studie, mohu konstatovat, že v zemině na žádné z hodnocených lokalit nebyly zjištěny 

zvýšené koncentrace žádného ze sledovaných PAHs.  
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