
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování obsahu PCB ve vybraných lokalitách Sokolovské 

hnědouhelné pánve 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Bc. Vojtěch Zechner 

Vedoucí diplomové práce:    Mgr. Eva Pertile, Ph.D. 

 

Ostrava 2010 



Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 - školní 

dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

  

 

V Ostravě dne 15. 4. 2010       Bc. Vojtěch Zechner  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí mé diplomové práce Mgr. Evě Pertile Ph.D. za 

odbornou konzultaci, profesionální přístup a velice ochotnou spolupráci při zpracovávání 

mé diplomové práce. 

  



ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na studium polychlorovaných bifenylů (PCBs) 

v hnědouhelné sokolovské pánvi, které patří mezi persistentní organické polutanty 

s karcinogenním potenciálem. Vybrané polychlorované bifenyly, tak jak je upravuje 

vyhláška MŽP 3/1996 jsem analyzoval v půdě vybraných lokalit v Karlovarském kraji, 

konkrétně se jednalo o následující lokality: Nejdek – areál sběrného dvora, Karlovy 

Vary - Skalníkovy sady. Laboratorní analýza PCBs byla po úpravě vzorků provedena 

metodou vysokoúčinné plynové chromatografie (GC) s detektorem elektronového 

záchytu (ECD). Zjištěné hodnoty sledovaných PCBs byly porovnány s platnou 

legislativou České republiky. 

Klí čová slova 

Polychlorované bifenyly, plynová chromatografie, detektor elektronového záchytu, 

Sokolovská hnědouhelná pánev  

Annotation 

The thesis is focused on the study of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the 

Sokolov brown coal basin, which are among the persistent organic pollutants with 

carcinogenic potential. Selected polychlorinated biphenyls, as regulated by Decree ME 3 / 

1996, I analyzed the soil at selected sites in the Karlovy Vary region, specifically it was the 

following sites: Letterkenny - collecting yard area, Karlovy Vary - Skalnikovy sady. 

Laboratory analysis of PCBs was performed after preparation of samples using high-

performance gas chromatography (GC) with electron capture detector (ECD). Observed 

values of the PCBs were compared with the valid legislation of the Czech Republic 

Key words 

Polychlorinated biphenyls, gas chromatography, electron-capture detector, Sokolov Brown 

coal basin 
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1 ÚVOD 

Staré ekologické zátěže, tento termín se brzy přestane užívat, jelikož celosvětové 

finance na jejich řešení se začínají omezovat a staré ekologické zátěže se nechávají na 

bedrech „Matky přírody“. Jednou z těchto látek, které tyto staré ekologické zátěžě 

způsobují jsou polychlorované bifenyly. Jejich používání bylo široce rozšířeno a i dnes se s 

nimi lze v přírodě setkat. Z toho to důvodu by mělo být jejich sledování a případné 

zneškodňování jednou z priorit i po vyčerpání fondu na staré ekologické zátěže. 

Tato diplomová práce se zabývá právě současnou problematikou polychlorovaných 

bifenylů (PCBs) na zájmové lokalitě sokolovské hnědouhelné pánve, která by se po 

skončení tězby uhlí měla změnit na rekreační oblast. Vybrané sledované kongenery, které 

stanovuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 byly sledovány ve vzorcích 

půdy. Odběry byly provedeny na lokalitách: sběrný dvůr obce Nejdek, a na dvou místech 

v lokalitě Skalníkovy sady v Karlových Varech. 

Cílem této diplomové práce je odebrání vzorků znečištěných PCBs, jejich následné 

vyhodnocení obsahu PCBs v půdách na výše uvedených lokalit. Ze zýskaných výsledků by 

měla být patrná velikost kontaminace a na jejich zakladech by měla být doporučena 

vhodná technologie případné dekontaminace kontaminovaných zemin. 
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2 PŘÍRODNÍ POM ĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Karlovarský kraj je zcela ovlivněn a přetvořen činností člověka. Povrch Sokolovské 

pánve je více či méně poznamenán důlní činností, na kterém se vyskytuje řada výsypek a 

 na mnoha jiných místech vlivem poddolování dochází ke vzniku poklesových kotlin.  

2.1 Geografické poměry 

Zájmové území je součástí Karlovarského kraje, který se nachází v západní části 

České republiky. Rozloha Karlovarského kraje je 3 314 km2, což činí 4,25 % rozlohy 

České republiky. Svou rozlohou se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším. [18] Je tvořen 

třemi okresy – chebským, karlovarským a sokolovským. V katastru kraje je celkem sto 

třicet dva obcí, které jsou dále členěny do pěti set devatenácti částí. Nejrozsáhlejší z okresů 

je karlovarský (49 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (55) a největším podílem 

žijících obyvatel v kraji (39,7 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, 

srovnatelné. 

Karlovarský kraj se rozprostírá podél státní hranice. Na jeho severní části se 

rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod je Klínovec (1 244 m n.m.), který leží v 

 okrese Karlovy Vary. Nejnižší bod kraje (320 m n.m.), se nachází na řece Ohři na hranici 

kraje. Reliéf je tedy dán rozvodními plošinami, zahloubenými údolími a četnými 

sopečnými útvary vzniklými kadomským vrásněním koncem starohor a počátkem prvohor. 

Tehdy došlo k vytlačení a přeměně sedimentů moře pokrývajících oblast Českého masívu a 

 následnému vzniku krystalických břidlic (ruly, magmatity, svory, fylity). Při vrásnění bylo 

vytvořeno antiklinorní pásmo s rulami v centrální části a svory a fylity v obalových sériích. 

Průměrná nadmořská výška kraje se pohybuje v hodnotě kolem 700 m. [11] 

Karlovarská vrchovina je společný název pro Slavkovský les, který tvoří vyšší 

rulová vrchovina Slavkovská, obklopená žulovou vrchovinou Karlovarskou a nižší 

Tepelskou vrchovinou plošinného charakteru. 

Geologický podklad celého území karlovarského kraje je tedy, jak už bylo zmíněno 

výše, tvořen hlavně třetihorními sedimenty a v okrajových částech tvrdšími staršími 

horninami (svory a svorovými rulami), překrytými kvartérními zvětralinovými plášti. Na 
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těchto matečních materiálech vznikají pedogenetickými procesy typické kyselé půdy 

poskytující různé podmínky pro vegetaci. 

Životní prostředí Karlovarského kraje vykazuje značné rozdíly. I přes největší podíl 

zalesnění (50,7 %) je nejhorší situace v sokolovském okrese, kde se těží hnědé uhlí a je zde 

i několik významných průmyslových podniků, jako je například elektrárna Vřesová, 

hodnocena jako jeden z největších znečišťovatelů ovzduší v republice. Z celkových emisí 

(52 735 t) vyprodukovaných v roce 2006 v Karlovarském kraji jich připadá 87,5 % právě 

na tento okres. Díky těmto vysokým hodnotám se tento kraj řadí mezi největší 

znečišťovatele ovzduší v republice společně s kraji ústeckým a moravskoslezským. [17] 

2.2 Pedologické poměry 

Z půdních typů je v karlovarském kraji nejrozšířenější hnědozem, řazená do širšího 

okruhu hnědých půd, která se svými subtypy dosahuje z celkového zastoupení cca 65 %. 

Pseudogleje jsou zastoupeny asi 15 %, a gleje asi do 10 %. Na zbývajících cca 10 % se 

vyskytují převážně drobnější lokality podzolů rankerů, které jsou výrazněji humifikovány a 

syrozemě, ale i souvisleji rozšířené hořečnaté rendziny na hadci, naplavené půdy a hluboké 

rašelinné půdy. Hloubka rašelinné vrstvy je minimálně 50 cm, to se ale mění místo od 

místa. Někdy však dosahují mocnosti až několika metrů. Půdy typu pseudoglejů a subtypy 

oglejených půd jsou charakteristické střídavým zamokřováním a vysycháním půdního 

profilu, způsobené silným kolísáním hladiny podzemních vod. Gleje a rašelinné půdy patří 

k typům trvale podmáčeným se stabilně vysoko položenou hladinou podzemní vody. V 

 oblasti zcela převládají půdy hlinitopísčité až písčitohlinité. Dosti rozšířené jsou i půdy 

hlinité a jílovitopísčité, pouze zřídka se na specifických stanovištích vyskytnou i půdy 

jílovitohlinité či jílovité, stejně jako půdy organické (rašeliny) či skeletovité (skály). 

Rozdíly v půdních typech i druzích se projevují nejen ve složení vegetačního pokryvu 

(přirozeného), ale i v odolnosti půd proti poškození nepříznivými vlivy, možnostech 

hospodářského využití, stupni obtížnosti zpracování a dalších faktorech jednotlivé 

zastoupení jednotlivých půdních typů v karlovarském kraji je zobrazeno na obrázku č. 1. 

[18]  
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Obrázek 1: Zastoupení půdních typů v Karlovarském kraji[18] 

Vysvětlivky: 
1 - černozemě; 2 – černozemě s černicemi; 3 - smolnice; 4 – šedozemě; 5 - hnědozemě; 6 – 
illimerizovanépůdy s illimerizovanými půdami oglejenými; 7 – pseudogleje s hnědými půdami 
oglejenými; 8 – rendziny; 9 – pararendziny; 10 – arenosoly s hnědými půdami a podzoly; 11 – pelosoly; 
12 – hnědé půdy eutrofní; 13 – hnědé půdy se surovými půdami; 14 – hnědé půdy s podzoly na 
terasových uloženinách; 15 – hnědé půdy kyselé; 16 – hnědé půdy silně kyselé; 17 – rezivé půdy 
s podzoly; 18 – podzoly; 19 – nivní půdy; 20 – černice; 21 – gleje; 22 – rašeliništní půdy; 23 – zasolené 
půdy; 24 – alpinské půdní formy; 25 – antropogenní půdy 
 

2.3 Klimatické poměry 

Nejvyšší polohy převážně v západní části náležejí do chladné oblasti, převládá však 

oblast mírně teplá, vrchovinná. Pouze východní okraje a úpatí svahů do Sokolovské pánve 

jsou charakterizovány jako pahorkatinné.  

Průměrné roční teploty kolísají mezi 5 až 7 oC, srážkové úhrny mezi 600-800 mm. 

Výrazně se v terénních zářezech a na zamokřených plošinách uplatňují inverzní situace, na 

izolovaných vrcholech i vrcholový fenomén. Klimaticky jsou západní okraje vlhčí, k 
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 východu postupuje vliv dešťového stínu. Většina území leží v relativně chladné klimatické 

oblasti.  

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. Průměrné roční srážky se pohybují od 

více než 900 mm, po méně než 650 mm, převážně však okolo 700 mm.  

Průměrná doba slunečního svitu v roce kolísá mezi 1 600-1 800 hod s relativní 

hodnotou osvitu okolo 35 %. Převládají větry západní (Karlovy Vary 23,6 %, Chodov 21 

 %, Mariánské Lázně 19,1 % a severozápadní (12,5 %, 21,7 %, 16 %), zatímco nejnižší 

četnost vykazují větry jižní (4,1 % , 2,6 %, 4,5 %). [11,17] 
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POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY  

Polychlorované bifenyly, zkráceně označované jako PCB, jsou chlorované deriváty 

jednoduché aromatické sloučeniny – bifenylu. Tvoří skupinu příbuzných látek (kongenerů), 

které se od sebe liší polohou a počtem atomů chloru v molekule jak je znázorněno na 

obrázku č. 2. Do skupiny PCB patří dvě stě osm sloučenin. V technických směsích se jich ve 

významném zastoupení vyskytuje jen několik desítek. Polychlorované bifenyly jsou 

chemicky velmi stabilní, odolávají hoření, kumulují se v životním prostředí podobně jako 

insekticidy.  

Po zjištění nebezpečnosti PCB na životní prostředí, bylo jejich užívání zakázáno a 

 výroba zastavena. Náplně velkých zařízení (hlavně z energetického průmyslu) byly 

postupně likvidovány nebo nahrazeny. Velké množství PCB bylo aplikováno rozptýleně a 

 stále mohou pronikat do prostředí. [16,21]   

 

Obrázek 2: Polychlorovaný bifenyl [21] 

Sumární vzorec pro polychlorované bifenyly je C12H10-(x+y)Clx+y, kde x+y nabývá 

hodnoty od 1 po 10, příklady některých polychlorovaných bifenylů jsou vypsány v tabulce 

č. 1. Polychlorované bifenyly jsou po chemické ale i biologické stránce velmi stabilní a 

odolávají i vysokým teplotám. Jejich chemická stabilita, vlastnosti a biologické působení 

závisejí především na poloze a počtu atomů chloru v bifenylu. Jedná se o velice hydrofobní 

látky. Velmi dobře se ale rozpouštějí v tucích. Jejich velmi vysoká chemická a tepelná 

odolnost je předurčila k využívání ve speciálních odvětvích. Je však velmi nebezpečná 

nejvíce pro vodní ekosystémy. Pouze některé z isomerů, jsou snáze metabolizovatelné, 

a to především ty méně chlorované. Proto se v biosféře postupně kumulují a jejich 

koncentrace se v jednotlivých složkách neustále zvyšuje. [25,26]  
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Tabulka 1: Počet isomeru v jednotlivých skupinách PCBs [22] 

Homologické skupiny Sumární vzorec Počet atomů Cl v molekule Počet isomerů 

Monochlorbifenyly C12H9Cl 1 3 

Dichlorbifenyly C12H8Cl2 2 12 

Trichlorbifenyly C12H7Cl3 3 24 

Tetrachlorbifenyly C12H6Cl4 4 42 

Pentachlorbifenyly C12H5Cl5 5 46 

Hexachlorbifenyly C12H4Cl6 6 42 

Heptachlorbifenyly C12H3Cl7 7 24 

Oktachlorbifenyly C12H2Cl8 8 12 

Nonachlorbifenyly C12HCl9 9 3 

Dekachlorbifenyly C12Cl10 10 1 

Zell a Ballschmitter se podíleli na dnešním číslování kongeneru od 1 do 209 podle 

zvyšující se sumy indexu chlorových substituentu v molekule. Tato čísla jsou s oficiálním 

souhlasem IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Mezinárodní unie 

pro čistou a užitou chemii) používána v technické praxi kvůli zjednodušení místo jejich 

chemických názvů. Například PCB 28 je kongener 2,4,4´-trichlorbifenyl. [22, 26, 27]  

2.4 Negativní účinky PCBs 

Polychlorované bifenyly jsou kancerogenní pro zvířata a i pro člověka. Toxicita 

větší části PCBs je jen nevýznamná. Za většinu účinků, které jsou popsány v literatuře, je 

odpovědna skupina sedmnácti kongenerů, u které mají prokazatelně stejný mechanizmus 

účinků jaký je dioxinů. Toxicitu PCBs lze tedy vyjádřit stejně jako u dioxinů 

prostřednictvím ekvivalentního toxického množství 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxinu 

[16,19]. 

Polychlorované bifenyly a sloučeniny z nich vznikající jsou látky, které akutně a 

 hlavně však chronicky, škodí zdraví a ohrožují tak přírodu i lidstvo. Svou nebezpečností, 

kterou způsobuje chemická stálost, široký záběr kontaminace a vysoká bioakumulace 

v organismech, se polychlorované bifenyly vyšplhaly celosvětově na jednu z nejhořejších 

příček. [19] 
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2.4.1 Toxické vlastnosti 
 

Polychlorované bifenyly, jak již bylo zmíněno, působí na organismy především 

svou toxicitou. Toxicita kongeneru PCBs je značně závislá na chemické struktuře. 

Nezáleží tedy jen na počtu atomu chloru na bifenylovém skeletu, ale i na jejich vzájemné 

umístění na tomto skeletu. I přes vysokou chemickou stálost, která se dříve u těchto látek 

brala jako jejich největší přednost, podléhají polychlorované bifenyly pomalým 

chemickým změnám. Při těchto změnách vznikají malá množství dimeru, trimeru a 

 některých kyslíkatých sloučenin. Toxicita nově vzniklých látek však bývá často rapidně 

vyšší než toxicita samotných PCBs.[9] 

K těm nejtoxičtějším kongenerům patří bifenyly s čtyřmi, pěti a šesti atomy chloru. 

Jedná se hlavně o kongenery, které mají dva atomy chloru substituované v poloze para (4- 

a 4‘-) a alespoň dva atomy chloru v poloze metha, přičemž hlavní podmínkou je, že nesmí 

mít žádný atom chloru v poloze ortho. [15]  

Těmto podmínkám vyhovují čtyři kongenery a to: 

• 77 (3,4,4‘5-tetrachlorbifenyl), 

• 81 (3,3‘,4,4‘-tetrachlorbifenyl), 

• 126 (3,3‘,4,4‘,5-pentachlorbifenyl), 

• 169 (3,3‘,4,4‘,5,5‘-hexachlorbifenyl). 

Označují se jako non-ortho kongenery nebo také koplanární kongenery a spolu s 

 mono-ortho kongenery (105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) tvoří skupinu PCBs 

v zahraničí označovanou jako ,,dioxin-like PCBs, (DL-PCBs)“.  

Toxikologické vlastnosti těchto výše zmíněných kongeneru odpovídají dioxinům. 

Naopak skupina zahrnující PCBs, u nichž se dioxinová toxicita neprojevuje, bývá 

označována jako ,,non dioxin-like PCBs“ (NDL-PCBs) a patří sem šest tzv. indikátorových 

kongeneru: 28, 52, 101, 138, 153, 180. Skupina těchto kongenerů je v této diplomové práci 

sledována spolu s kongenerem č. 118. Sedmý (118) bývá zařazován k indikátorovým 

PCBs, vykazuje však dioxinovou aktivitu. [14]  

Pro posuzování toxicity jednotlivých kongeneru polychlorovaných bifenylu a pro 

snadnější posuzování rizik je zaveden pojem faktor ekvivalentní toxicity známý spíše pod 

zkratkou TEF (Toxic Equivalency Factor). Tento faktor vyjadřuje poměrnou úroveň toxického 
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účinku ve srovnání s látkou 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin), jejíž toxicita 

je vzata jako základ s hodnotou TEF rovnou jedné. Pro určení TEF jsou použity výsledky 

indukce enzymu, poklesy hmotnosti, potenciální bioakumulace, teratogenita, imunotoxicita a 

 letalita. Údaje o takzvané ekvivalentní toxicitě TEQ (Toxicity Equivalent) se pak získávají 

jako suma faktoru ekvivalentní toxicity TEF pro každý kongener násobený jeho koncentrací. 

[14,16]  

2.4.2 Účinky na organismus člověka a zvířat 

Polychlorované bifenyly se vstřebávají především porušenou, ale i neporušenou 

pokožkou. Lymfatickým a krevním oběhem se dostávají do mízních uzlin a sleziny. 

Mění metabolismus jiných cizorodých látek i steroidů v organismu, způsobují tak 

snížení obranyschopnosti organismu (imunosupresi) a zvětšení sleziny. Podobně jako 

jiné chlorované uhlovodíky lipofilního charakteru (např. HCB - hexachlorbenzen, 

DDT - dichlordifenyltrichlorethan aj.) se PCB ukládají v tukové tkáni člověka, kde se 

kumulují. Po vniknutí do organismu mohou polychlorované bifenyly způsobit 

poškození jater v důsledku schopnosti indukovat jaterní mikrosomální enzymy, hlavně 

u osob profesionálně vystavených jejich účinkům. Podobným způsobem dále 

v organismu ovlivňují biochemické děje související hlavně s činností jaterních 

mikrosomálních enzymů. Způsobují tak změny obsahu vitaminu A a E v játrech 

a představují i genetické riziko [19]  

Závažné jsou také chronické otravy, které jsou dokázány především na zvířatech 

a je reálným předpokladem, že budou mít nepochybně stejné projevy také u lidí. U mláďat 

krys krmených potravou s PCBs byly nalezeny nejvyšší koncentrace hlavně v játrech, 

srdci, kůži, svalech, krvi, plicích, mozku a placentě. Vysoce chlorované deriváty PCBs se 

navazují velice ochotně, téměř ze 100 %.  

V srpnu 1990 bylo nalezeno při středomořském pobřeží (Katalánie, Valencie) asi 

padesát mrtvých delfínů. Biologové z Barcelonské univerzity jsou toho názoru, že příčinou 

úmrtí by mohla být otrava průmyslovými PCBs.  

Chronická subletální toxicita polychlorovaných bifenylů ovlivňuje biologický růst 

a reprodukční cyklus zvířat ve všech stupních potravního řetězce. Lze je nalézt v mozku 

dospělých i právě narozených mláďat. Mozková kůra je nejmladší částí centrálního 
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nervového systému a je z vývojového hlediska nejméně odolná vůči negativním vlivům 

cizorodých látek. Klinicky zjevné onemocnění při kontaminaci nízkými hladinami PCBs 

u lidí zatím nebylo dosud prokázáno. Nelze však vyloučit možnost jejich postupných 

účinků na činnost mikrosomálních enzymů a na průběh dalších biochemických dějů 

v živých organismech. [19] 

Mezi PCBs a zhoubným bujením existuje pravděpodobně souvislost. Bylo 

dokázáno, že vysoké dávky PCBs ve stravě mají velkou souvislost právě s rakovinou 

tlustého střeva. Také spotřeba tuků s vysokou akumulací PCBs a výskyt nádorů tlustého 

střeva a prsu spolu pravděpodobně souvisí. Soudí se, že minimálně 35 % všech zhoubných 

nádorů, které se vyskytují v naší populaci, by mohlo být s vysokou účinností sníženo 

odstraněním polychlorovaných bifenylů z výživy. [14] 

Proto mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny doporučila již v roce 1978, aby 

se s polychlorovanými bifenyly zacházelo, jako s látkami karcinogenní a teratogenní. [12] 

Chronická expozice organismu PCBs způsobuje také různé subklinické příznaky, ke 

kterým patří především proliferace hladkého endoplazmatického retikula hepatálních 

buněk a s tím související poruchy metabolismu a reprodukčních funkcí. Jinými varovnými 

signály jsou mutagenní účinky PCBs projevujících se na bakteriích a jiných organismech. 

Jestliže tato látka dokáže zasáhnout do dědičnosti jednobuněčných organismů, je 

pravděpodobné, že dokáže ohrozit i buňky lidské. [14] 

Doherty R. (University of Florida) zjistil v roce 1981, že 23 % amerických studentů 

má podnormální obsah spermatozoí (méně než 2,107/ml), což uvádí do souvislosti 

s prudkým vzestupem používání polychlorovaných bifenylů v letech 1970-1977. Počet 

amerických občanů s vysokou hladinou (nad 3 mg/l) polychlorovaných bifenylů v těle 

(v tukové tkáni) klesl z 9,7 % v roce 1977 na 1 % v roce 1981. Statistické zpracování 

pochází ze všech nemocnic v USA. Pokles je považován za projev výsledků kampaně za 

zákaz používání PCB. [12]  

Vzrůst obsahu PCBs v tukové tkáni je přinejmenším z části způsobován jejich 

používáním jako dielektrika v transformátorech a kondenzátorech. Následkem různých 

výjimek ze zákona z roku 1976 je stále ještě přítomno na území USA asi  300 000 t 

polychlorovaných bifenylů, buď ve skladech, nebo v různých elektrotechnických 

zařízeních. Psychologické a genetické důsledky nejsou zatím dostatečně objasněny. U nás 
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zjišťovali v období 1986-1987 postižení obyvatelstva okresu Jihlava chlorovanými 

pesticidy a PCBs V rámci tohoto monitoringu bylo vyšetřeno čtyřicet sedm vzorků lidské 

tukové tkáně a celkem čtyřicet jedna vzorků mateřského mléka. Zjistili, že obsah těchto 

látek v tukových tkáních roste s věkem lidí. [14]  

Nejčetnější nálezy PCBs jsou u mladých lidí. Průměrné hladiny PCB v tukové tkáni 

byly 3,82 mg/kg a v tuku mateřského mléka 3,45 mg/kg. Ševčík a kol., sledovali distribuci 

polychlorovaných bifenylů. Zjistili zvýšený obsah PCB v mateřském mléce a stálost 

obsahu PCBs v tuku mateřského mléka po celou dobu kojení. Zdůrazňují vysokou četnost 

překročení maximálních koncentrací v porovnání s doporučenými limitními hodnotami, 

což je varující. V Jihočeském kraji bylo okresní hygienickou stanicí v Českých 

Budějovicích v roce 1988 vyšetřeno dvacet vzorků. [5,6]  

Podle dostupných podkladů bylo zatížení populace České republiky (průměrné 

hodnoty kolem 2,5 mg/kg PCBs v tukových tkáních) shodné s evropským průměrem zemí 

s rozvinutým průmyslem (Německo, Francie, Belgie, Velká Británie, Itálie).  

Rozsah nebezpečí přítomnosti polychlorovaných bifenylů v biosféře lze zatím jen 

odhadnout podle nedokonale podchycených případů chronických otrav zvířat. V každém 

případě jde o nesmírně závažnou záležitost a podrobné sledování koncentrace v prostředí 

především ve vodách je bezodkladně nutné, aby bylo možno včas uskutečňovat potřebná 

preventivní opatření pro odvrácení tohoto nebezpečí, které potenciálně ohrožuje celé 

lidstvo. [14]  

Akutní otravy způsobené PCBs jsou zatím vzácné. Nízkou akutní toxicitu těchto 

látek potvrzuje nejlépe hromadná otrava v Japonsku v roce 1968, kdy na ostrově Kjúšú 

bylo postiženo asi patnáct tisíc lidí. Projevila se únavou, zvracením, lehkou žloutenkou 

a kolikou. V těžkých případech se dostavila bronchitida, astma, zápal plic, vyrážky, ztráta 

vlasů a silné bolesti hlavy. Příčinou otravy byla přítomnost PCB (Kaneclor 400) v rýžovém 

oleji v množství 200 mg/kg. K podobnému případu došlo v roce 1979 na Taiwanu, kdy 

bylo dva tisíce lidí otráveno konzumací kontaminovaného rýžového oleje (tzv. „Yu-

Cheng“ otrava). [25]  
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2.5 Výskyt PCB v prostředí 

Polychlorované bifenyly jsou součástí životního prostředí a provázejí člověka celou 

jeho historickou přítomnost na Zemi. Jsou totiž také produktem nedokonalého spalování, 

zejména pevných paliv. V kouřových plynech českých slovenských elektráren spalujících 

hnědé uhlí je průměrný obsah PCBs 22 ng·Nm. [22]  

I když výroba PCB je dnes v řadě zemí zakázána dostává se do životního prostředí 

značné množství těchto látek právě prostřednictvím nedokonalého spalování a 

 nedokonalého odprášení kouřových plynů. Zatímco chlorované uhlovodíky se dostávají do 

ekosystémů především chemizací zemědělské výroby, polychlorované bifenyly se rozšiřují 

zejména následkem velmi širokého použití v průmyslu. [19] 

Polychlorované bifenyly jsou v životním prostředí velmi rozšířené. Z různých míst 

výskytu se s odpadními vodami a postupným vymýváním se dostávají do vodního 

prostředí, až do světového oceánu a spolu s vodou cirkulují v biosféře. Stopy 

polychlorovaných bifenylů byly prokázány i ve srážkové vodě, tzn., že jejich páry 

z ovzduší se nakonec dostávají do vody. [23]  

Polychlorované bifenyly unikaly do životního prostředí z náplní velkých 

transformátorů, hydraulických systémů při drobných provozních nehodách i při haváriích a 

 v neposlední míře i při nevhodné likvidaci náplně. Tímto způsobem došlo k lokální 

kontaminaci prostředí v místech, kde byla zařízení používána. Byly to hlavně průmyslové 

areály, a transformátorové stanice ale i letiště a místa s provozem dopravní a zemědělské 

techniky. Ze všech těchto míst se PCBs šířily dále s odváženými odpady, zeminou, cestou 

podzemních a povrchových vod, ovzduším dále do celého životního prostředí. [19,21] 

Závažným problémem byl i nedůsledný postup přechodu na náplně bez PCBs. Při 

této výměně došlo v mnoha případech ke kontaminaci nových provozních kapalin starým 

produktem obsahujícím PCBs a i ke kontaminaci odpadních olejů. Proto je nutné každou 

olejovou náplň, o které není prokázáno, že PCBs neobsahuje, považovat za potenciální 

zdroj znečistění. Druhou skupinou aplikací PCBs byly otevřené systémy, a to takové, 

o kterých se od počátku vědělo, že použité PCBs nebude možné recyklovat a přejde do 

prostředí například aplikace jako součást barev a tmelů. [19,21] 
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Do této kategorie patří i použití v malých kondenzátorech, které jsou zabudovány 

do různých elektrických zařízení a přístrojů. Polychlorované bifenyly použité v těchto 

aplikacích se při ukončení životnosti výrobků dostávají do odpadů, a proto jsou 

potenciálním zdrojem kontaminace prostředí i skládky odpadu a zařízeních na jeho 

recyklaci. Polychlorované bifenyly jsou schopny se z kontaminované půdy či jiných 

materiálů odpařovat. Jsou vzdušnými proudy šířeny do nekontaminovaných oblastí a tam 

se zpět pomocí deště dostávají do půdy a vegetace. [22]  

Dominantní kongenery PCB v původně vyráběných směsích jsou předmětem 

analytického sledování PCBs v životním prostředí. Většinou se sleduje 5-7 kongenerů 

PCBs. V České republice to je sedm indikátorových kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138,153 

a 180. Součet jejich koncentrací se matematicky blíží celkovému obsahu PCBs v dané 

matrici. Ovšem z toxikologického hlediska některé minoritní kongenery prokazují až 

řádově vyšší toxicitu než řada kongenerů majoritních. Jde především o dvanáct kongenerů 

vykazujících dioxinovou aktivitu (non-ortho a mono-ortho substituované PCB). [21]  

Nyní se PCBs do životního prostředí dostávají například v důsledku požárů a úniků 

z uzavřených systémů (transformátorů, kondenzátorů a dalších), z barev či omítek 

s obsahem PCBs, z úložišť odpadů s obsahem PCBs, spalováním odpadů s obsahem PCBs. 

Jejich vyšší obsah je často doprovázen přítomností polychlorovaných dibenzodioxinů a 

dibenzofuranů. [22] 

Rozpustnost PCB ve vodě je velmi nízká a klesá s rostoucím stupněm chlorace. To 

způsobuje, že ve vodním prostředí se PCB kumulují v říčních sedimentech, přičemž 

významně vyšší obsahy jsou v bahenních typech sedimentů s vyšším podílem celkové 

organické hmoty než v sedimentech s převahou písečného podílu. V anaerobních 

podmínkách dnových sedimentů se PCBs rozkládají jen velmi pomalu, (pozvolná 

fotochemická a biologická degradace s poločasy rozkladů v řádu roků). Rozklad PCBs 

urychluje UV záření. Dochází přitom i k otevření benzenového kruhu. [19,21,22] 

Z vody a říčních sedimentů jsou látky PCBs akumulovány řasami a planktonem 

a dostávají se tak do potravních řetězců. Ryby žijící po delší dobu ve vodě kontaminované 

stopovými koncentracemi PCBs v sobě tyto látky zvýšily až tisíckrát. Jejich distribuce 

v tělech ryb přitom není rovnoměrná. U kaprů se např. hromadí hlavně v tukových tkáních, 
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hlavě, centrální nervové soustavě, žlučníku a dalších vnitřních orgánech, přičemž 

koncentrace v krvi a hladkém svalstvu jsou významně nižší. [22]  

Do ovzduší se PCBs dostávají z výparů barev, prostředků na konzervaci dřeva, 

změkčovadel a dalších výrobků. Dále se vypařují z kondenzátorů, výměníků tepla a dalších 

zařízení, odpařují se ze skládek odpadů, jsou obsaženy v emisích spaloven průmyslových 

a městských odpadů apod. Předpokládá se, že mohou rovněž vznikat ve spalovacích 

zařízeních, kde se zpracovávají odpadní chlorované sloučeniny. Například ve Velké 

Británii se ročně spaluje kolem tří milionů chlorovaných odpadů. Při účinnosti spalování 

99,99 % uniká z tohoto množství do ovzduší za rok 1,8 kg PCBs. [22]  

V půde probíhá velmi pomalá degradace polychlorovaných bifenylu. Jejich 

transport z půdy do vyšších rostlin je nízký, jak ukazuje nepatrné množství PCBs v 

biomase hospodářsky důležitých i planě rostoucích druhu rostlin. Znepokojivá je však 

četnost nálezů. K hromadení nedochází asi vůbec u těch vyšších rostlin, kde je obsah tuku 

zanedbatelný. [7, 10] 
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VÝSKYT PCBS V ČESKÉ REPUBLICE 

Česká republika a Slovensko patří k zemím s největší zátěží PCBs v Evropě 

v důsledku širokého použití těchto látek a lokalizaci výroby PCBs na východním 

Slovensku. V roce 1986 došlo k úniku topného oleje (Delotherm DH) z obalovny živičné 

drti v Rožmitále pod Třemšínem a kontaminaci vod v okolí. V jeho důsledku byl v roce 

1988 vydán zákaz konzumace ryb chycených v řece Skalici a v přehradní nádrži Orlík na 

Vltavě. Známé jsou také případy kontaminace kravského mléka v bývalém JZD (jednotné 

zemědělské družstvo), kde byly použity k natření žlabů a vnitřního vybavení kravínů barvy 

s obsahem PCBs. V roce 1987 byly polychlorované bifenyly nalezeny v mléce a mase krav 

z bývalého JZD Liblice na Mělnicku. [14, 19]  

2.6 Opatření k omezení použití PCBs 

Prvním důležitým krokem pro řešení problému s polychlorovanými bifenyly byl 

především zákaz výroby a pozdější zákaz používání PCBs. K tomu bylo přistoupeno 

hlavně z důvodů zjištění jak jejich závadnosti tak díky vážným ekologickým problémům 

spjatých s výrobou a použitím polychlorovaných bifenylu v USA již v roce 1972. Následně 

bylo rozhodnuto, že musí být vyměněny všechny kondenzátory a transformátory s 

 obsahem PCBs a do doby než proběhla výměna daného transformátoru, měla být 

kontrolována a sledována jejich těsnost, dále se začalo přestavovat asi devět tisíc skladů 

potravin, při jejichž stavbě se používala izolace s polychlorovanými bifenyly. Agentura pro 

ochranu životního prostředí (EPA, Environmental Protection Agency) v USA zakázala 

používat od 1. 10. 1985 transformátory s polychlorovanými bifenyly, bohužel ale ještě v 

 roce 1991 jich bylo 130 000 po celých USA. [8]  

V roce 1973 přijali podobná opatření i v Japonsku a v některých západoevropských 

státech. Poté začal výzkum jak nejlevněji a nejúčinněji nahradit polychlorované bifenyly. 

Dnes se nebezpečné polychlorované bifenyly dostávají do potravního řetězce především 

spalováním nebezpečných odpadu. Problémem však zůstává fakt, že i kdyby se dnes 

zastavila veškerá produkce polychlorovaných bifenylu, bude tento problém spojen s jejich 

persistentností provázet ještě mnoho desetiletí. Právě díky jejich persistentnosti se 

dekontaminace potravin, vody, půdy a ovzduší se zatím jeví jako veliký problém. Pro 

likvidaci PCBs lze použít například skládkování na dokonale zabezpečených skládkách, 
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termickou likvidaci ve speciálně zabezpečených spalovnách, fyzikálně-chemické metody, 

chemické metody nebo biologické technologie. [1]  

Mezi termické procesy lze zařadit především spalování nebo termickou desorpci, 

což je ex-situ proces k odstraňování látek, které jsou sorbovány v odpadu, zahříváním na 

teploty 170-550 °C. Další z možných strategií odstranění PCBs ze životního prostředí je 

využití biodegradačních procesu pomocí mikroorganismů [4] . 

V oblasti biodegradace probíhají stále nové výzkumy a tato metoda se jeví jako 

velmi perspektivní [10]. Skládky lze používat pro nebezpečné odpady v pevném stavu, 

které jsou stabilizované. Ke stabilizaci se často využívá tzv. nízkoteplotní solidifikace. 

Tímto způsobem se například ukládají popílky ze spaloven, které obsahují na svém 

povrchu vysoké koncentrace PCBs a PCDD/PCDF. 

Trvalé skládkování však nelze považovat za nejvhodnější metodu zpracování 

odpadu obsahujících PCBs. Hlavní problém spočívá v nutnosti udržovat skládku 

s vysokými parametry po desítky let. Díky tomuto hledisku se tato metoda bere jako 

poslední možnost. [1]  

V České republice v současné době působí šest společností, které mají oprávnění 

odstraňovat nebo předupravovat odpady obsahující PCBs [20] : 

• Spalovna nebezpečných odpadu SPOVO v Ostravě;  

• Společnost BCD CZ v Praze; 

• Dekonta, a.s. - spalovna Trmice a dekontaminační plocha Všeborice-Podhoří; 

• Pyrolýzní spalování nebezpečných odpadu v EKOTERMEXU, a.s., Vyškov; 

• Solidifikační mobilní zařízení firmy LM Technologies, s.r.o.; 

• Rumpold, s.r.o. - předúprava odpadních transformátoru a kondenzátoru s PCBs. 
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3 LEGISLATIVA  

Výroba PCBs byla v rámci bývalého Československa ukončena již v roce 1984, 

avšak dodnes se tyto látky používají v některých zařízeních a jsou již nedílnou součástí ve 

všech složkách životního prostředí. Díky těmto okolnostem se odvíjí i legislativní opatření 

České republiky, která by měla být v souladu s legislativou evropskou. Legislativa se 

zabývá životním prostředím jako celkem, určuje mezní limity těchto látek ve vodách, 

půdách, odpadech i v potravinách. Dále upravuje podmínky jak zacházet se zařízeními 

s obsahem PCBs a stanovuje metody jejich likvidace apod. 

Jedním z evropských dokumentů, které se problematiky PCBs přímo dotýkají je 

tzv. Stockholmská úmluva. Je to mezinárodní úmluva, jejíž ratifikací se státy zavazují 

k eliminaci dvanácti nejvýznamnějších persistentních organických látek. Cílem je chránit 

lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických 

polutantů. Všechny chemické látky, kterých se úmluva dotýká, jsou uvedeny v její příloze. 

Úmluva byla podepsána dne 22. 5. 2001 ve Stockholmu. Měla vstoupit v platnost do 

devadesáti dní od ratifikace padesátým státem, jímž byla Francie dne 17. 2. 2004. Za 

Českou republiku ji ve Stockholmu dne 23. 5. 2001 podepsal tehdejší ministr životního 

prostředí Miloš Kužvart. Parlament České republiky ji ratifikoval dne 5. 2. 2002. Úmluva 

získala platnosti dne 17. 5. 2004. Do 5. 12. 2008 ji ratifikovalo celkem sto šedesát dva 

státu. Všechny tyto země, musí vytvořit plán eliminace nebo dekontaminace toxických 

látek na jejím seznamu a připravit potřebné legislativní úpravy. [19] 

Ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 13/1994 kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, je v příloze č. 2 uveden seznam 

ukazatelů znečištění zeminy na půdách náležejících do zemědělského půdního fondu 

(ZPF), pro PCBs je hodnota přípustného znečištění 0,01 mg/kg sušiny. Pro posuzování 

znečištění zemin vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR Metodický pokyn MŽP 

(Věstník MŽP 3/1996), kde v příloze č. 1 jsou uvedena kriteria pro zeminy, která lze 

používat i pro půdy v členění podle využití krajiny. Limity jsou stanoveny pro sumu sedmi 

indikátorových kongeneru (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). 
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4 ANALYTICKÉ STANOVENÍ  

Vzhledem k poměrně značné kontaminaci všech složek životního prostředí (půda, 

voda, sedimenty, atd.), kumulaci v potravním řetězci a znečištění technických materiálů 

bylo nutné navrhnout vhodné analytické postupy stanovení PCBs. V analytické praxi se lze 

nejčastěji při zpracování vzorku, obsahujícího PCBs, setkat se směsí mnoha kongenerů 

v různém poměru tak, jak vznikaly při výrobě chlorací bifenylu a do jaké míry byly 

následně přírodními podmínkami ve vzorku degradovány. 

Fyzikálně chemické vlastnosti PCBs jsou z hlediska analytického stanovení velmi 

důležitým faktorem podstatně ovlivňujícím kvalitu analýzy. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o látky vysoce hydrofobní, nastává v nepravých roztocích s obsahem pevných částeček 

(jakými obvykle jsou povrchové a odpadní vody, dešťové srážky, atd.) značné nahromadění na 

těchto částicích. Celkový obsah PCBs zadržovaný na jejich povrchu několikanásobně 

převyšuje teoretickou rozpustnost PCBs v čisté vodě. Dochází rovněž k silnému nahromadění 

PCBs na stěnách použitého skleněného nádobí a použití plastikových nádob a pomůcek je pro 

účely stanovení PCBs v důsledku jejich absorpce do stěn nutno vyloučit. Pro analýzu 

polychlorovaných bifenylů je nutno brát v úvahu také možný stupeň degradace. Důležitá je 

taky změna zastoupení jednotlivých kongenerů v přírodních vzorcích oproti standardní směsi 

průmyslově vyráběných PCBs. [7]  

Při analytickém stanovení PCBs se jako nejvhodnější ukazují být chromatografické 

metody. Jejich předností je značná selektivita, vysoká citlivost a možnost pokrýt poměrně 

široký koncentrační interval obsahu PCBs. Pro stanovení jejich celkového obsahu je 

využívána plynová chromatografie na kapilární koloně s chemicky vázanou nepolární 

silikonovou fází a řízeným průběhem analýzy pomocí teplotního programu. Detekce se 

provádí detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) (ČSN EN ISO 6468). 

Úspěch aplikace plynové chromatografie závisí především na použitém způsobu 

separace PCBs z matrice vzorku a odstranění rušivých vlivů dalších složek vzorku. Postup 

zpracování vzorků k analýze obecně spočívá ve vysušení (kromě kapalných vzorků), 

homogenizaci a následné extrakci organickým rozpouštědlem. Možná je i extrakce 

tekutinou v nadkritickém stavu. Interferující látky, které by mohly rušit analýzu, se 

odstraní eluční chromatografií na florisilu nebo silikagelu.[24] 
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Získané údaje lze následně kvalitativně či kvantitativně vyhodnocovat. Při 

kvalitativním vyhodnocování se provádí srovnávání retenčních časů jednotlivých píků 

standardu s píky ve vzorku. Jako standardy se používají roztoky Deloru 103 a Deloru 106.  

Při kvantitativním vyhodnocování existuje celá řada postupů. Jedním z nich je 

například metoda reprezentativních píků, která je založena na srovnávání ploch jednotlivých 

píků PCBs ve standardu Deloru a ve vzorku. Při porovnávání vzorků se standardy je nutno 

brát v úvahu pouze chromatogramy měřené za stejných podmínek analýzy. 

4.1 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie (Gas Chromatography, GC) je založena na opakovaném 

ustavení rovnovážného poměru koncentrace analytu mezi stacionární a mobilní fázi. K 

 opakovanému ustavení dochází v důsledku unášení analytu nacházejícího se v nosném 

plynu (mobilní fázi) nad nový, analytem dosud neobsazený sorbent (díl stacionární fáze) 

[5, 6, 24].  

Plynový chromatograf (Obrázek 3) se skládá z následujících hlavních částí:  

• zásobník plynné fáze, 

• zařízení na regulaci tlaku, nebo průtoku plynné fáze, 

• dávkovací zařízení, 

• chromatografická kolona, 

• termostat se zařízením pro izotermickou analýzu, pro analýzu s programovatelnou 

změnou teploty, 

• detektor, 

• zařízení pro zpracování signálu detektoru a jeho vyhodnocení nebo záznam. 
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Obrázek 3 Schéma plynového chromatografu [24]  

Mobilní fáze je v GC představována nosným plynem, nejčastěji se používá vodík, 

dusík, helium nebo argon. Hlavním problémem nosných plynu jsou nečistoty, které jsou 

v něm obsažené, mohou totiž interagovat s analytem nebo stacionární fází. Z hlediska 

čistoty jsou kritickými nečistotami vodní pára a kyslík. Pro zachycení nečistoty jako je 

kyslík a vlhkost lze použít sorpční kolonku. Hlavními faktory při volbě plynu jsou 

reaktivita, viskozita a typ použitého detektoru. [6]  

K dávkování vzorku do nosného plynu slouží injektory, dávkovací systémy. V 

 plynové chromatografii musí být všechny látky vstupující do dělícího systému v plynné fázi. 

Teplota injektoru se proto pohybuje v takových řádech, aby při vstřikování došlo k 

 okamžitému vypaření vzorku. Plyny lze dávkovat buď dávkovacími kohouty, nebo přímo 

injekčními stříkačkami. Kapaliny se vstřikují injekčními stříkačkami v množství od 1-20 µl, 

v dnešní době se používá hlavně plné automatizace pomocí autosampleru jehož použitím se 

vyvarujeme chyb měření . Pro kapilární kolony je však tato dávka příliš velká, a proto se 

pomocí děliče toku část vzorku i s nosným plynem odpouští do atmosféry. [6, 24]  

Součástí injektoru je tzv. septum, přes něhož se provádí nástřik vzorku pomocí 

autosampleru(Pertile, Čablík, 2006). Úkolem septa je utěsnění systému. Vnitrní část 

injektoru tzv. liner, je zpravidla křemenná a vyměnitelná. Používají se více druhů 

injekčních technik, např. split, splitless nebo on-column. Split je dávkování s děličem toku. 

Je to technika nástřiku, při které je směs vzorku a nosného plynu rozdělena na dvě nestejné 

části, přičemž menší část vstupuje na kolonu a větší část odchází do odpadu. Naopak 
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splitless je dávkování bez děliče toku. Technika on-column představuje přímý 

vysokoobjemový nástřik na začátek kapilární kolony. [6]  

Pohyb analyzovaného vzorku (analytu) v separačním systému je převážně určen 

migrací vyvolanou mobilní fází. Vedle migrace se však analyt pohybuje i difusí. Migrační 

pohyb odpovídá směru tlakového spádu, difusní pohyb je na tlakovém spádu nezávislý a 

 probíhá ve všech směrech. Tento neorganizovaný pohyb vede k rozšíření zóny analytu 

v separačním systému a vzrůstá s dobou setrvání analytu v separačním systému. Analyty, 

které popouštějí separační systém, mají tedy konečnou šířku píku (elučních zón), která 

vzrůstá s retenčním časem. [5]  

Účinnost separačního systému je závislá na počtu teoretických pater kolony (N). 

Teoretické patro je myšlená část kolony, ve které dochází k ustavení rovnováhy mezi 

mobilní a stacionární fázi. Délka této části kolony se nazývá výškový ekvivalent 

teoretického patra (H). Výškový ekvivalent teoretického patra je úměrný šířce eluční zóny 

analytu. Má-li kolona délku L, platí pro počet teoretických pater rovnice (1). 

� =
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                Rovnice 1 

Čím menší je počet teoretických pater (N), tím menší je následně počet opakovaně 

ustavených rovnováh a tím účinnější je separační systém. [6, 24]  

4.2 Kolony 

Stacionární fáze je umístěna v části chromatografu zvané kolona. Kolona je 

zařízení, ve kterém se vzorek rozděluje na jednotlivé složky. 

Základní rozdělení kolon: 

• kolony náplňové, 

• kolony kapilární. 

Náplňové kolony mají vyšší kapacitu než kapilární kolony. Jsou to trubice naplněné 

adsorbentem nebo kapalinou (se stacionární fází) na inertním nosiči. Jako adsorbenty se 

používají hlavně silikagel, grafitické saze, aluminu. Nosiče kapalné fáze jsou nejčastěji 

křemelinového typu. Náplňové kolony se dají rozdělit na klasické a mikronáplňové. 
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Kapilární kolony jsou dnes výhradně křemenné s polyamidem [24]. Pro analýzu 

PCBs se využívá plynová chromatografie na křemenných kapilárních kolonách s chemicky 

vázanou nepolární silikonovou fází [19] . 

 
Obrázek 4 Kapilární kolona pro GC [24]  

4.3 Detektor elektronového záchytu 

Při analýze PCBs se velmi často používá detektor elektronového záchytu. 

Principem detekce ECD je zachycování elektronu elektronegativními atomy, funkčními 

skupinami nebo molekulami. V detektoru se účinkem radioaktivního zářiče β (63Ni nebo 
3H) ionizuje nosný plyn, a následně vznikají z nosného plynu kationty a pomalé elektrony 

v mém případě to byl 63Ni. Tyto elektrony jsou zachycovány elektronegativními atomy 

složky za vzniku aniontu a následnému snížení ionizačního proudu. Pokles proudu v 

detektoru je úměrný koncentraci solutů. Detektor ECD je velmi selektivní ke sloučeninám 

obsahujícím atomy halogenu, fosforu, síry, olova nebo kyslíku. Signál z detektoru 

zpracovává vyhodnocovací zařízení, které zakresluje chromatogram (chromatografická 

křivka) a provádí její vyhodnocení. [2, 13]  

4.4 Retenční charakteristiky 

Molekula analytu stráví v koloně určitou dobu, která se nazývá retenční čas (tR). 

Tuto dobu lze rozdělit na čas, který molekula setrvává v mobilní fázi tzv. mrtvý retenční 

čas (tM) a čas strávený ve stacionární fázi tzv. redukovaný retenční čas (t‘R). Na obrázku 5 
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je uveden záznam z detektoru (chromatogram), na kterém jsou zobrazeny základní 

charakteristiky píku. 

 
Obrázek 5:Chromatogram [24] 

Vysvětlivky k obrázku : 

tR - retenční čas (celková doba, kterou stráví látka v koloně), tM - mrtvý retenční čas (doba, kterou stráví látka 

v mobilní fázi), ��
´  - redukovaný retenční čas (doba, kterou stráví látka ve stacionární fázi), Y - šířka píku při 

základně, Y1/2 - šířka píku v polovině výšky, h - výška píku. 

Plocha a výška píku slouží ke kvantitativní analýze a roste s obsahem složky ve 

vzorku. Pro kvalitativní analýzu jsou důležité retenční charakteristiky. Mrtvý retenční čas 

tM lze charakterizovat rovnicí (2), kde L je délka kolony a �� lineární rychlost mobilní fáze 

v koloně. 
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Retenční čas pak vyjadřuje rovnice (3), kde �� je průměrná lineární rychlost analytu. 
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Vztah mezi průměrnou lineární rychlostí analytu a mobilní fáze je dán rovnicí (4). 

Odpovídá poměru množství analytu v mobilní fázi vzhledem k jeho celkovému množství v 

 mobilní a stacionární fázi. VM je objem mobilní fáze a VS je objem stacionární fáze. 

Retenční faktor k vyjadřuje poměr součinu distribuční konstanty KD s objemem solutu ve 

stacionární fázi k objemu analytu v mobilní fázi. 
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Poměr objemu mobilní a stacionární fáze se označuje jako fázový poměr β (rovnice 5). 
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Dosazením do rovnice (4) za lineární rychlosti z rovnic (2) a (3) se získá rovnice 

(6) a její úpravou rovnice (7), kterou lze označit jako klíčovou chromatografickou rovnici 

popisující vztah mezi rozdělovacím koeficientem a měřitelným retenčním chováním 

analytu a mobilní fáze. [6]  
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            Rovnice 7 

V rámci této diplomové práci, ve které se zabývám problematikou obsahu PCB ve 

vybraných lokalitách Sokolovské hnědouhelné pánve, jsem si v rámci hodnoceného území 

zvolil tři lokality tak, aby reprezentovaly místa, kde se v dnešní době lze ve značné míře 

setkat s kontaminací PCBs v životním prostředí a jejich následné pronikání do potravního 

řetězce. 
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4.5 Vymezení a charakteristika studovaných lokalit 

Na obrázku č. 6 je zobrazena oblast Karlovarského kraje, v kterém se zájmové 

lokality nacházejí. 

 
Obrázek 6: Poloha monitorovaných lokalit (Google Earth)  

Obec Nejdek (obrázek č. 7) se nachází 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 a východu je obklopeno 

zalesněnými hřebeny Krušných hor [17, 28] 
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Obrázek 7 Areál sběrného dvoru (Google Earth) 

Centrum města Nejdek leží v nadmořské výšce 558 m, hory a vrchy v těsném 

sousedství jsou už téměř v kilometrových výškách. Nejvyššími body Nejdecka jsou Zaječí 

hora (1 008 m), Čertova hora (987 m), Tisovský vrch (977 m), Dračí skála (953 m) a Pláň 

(943 m). Nejdecko je dnes domovem přibližně pro 9 500 lidí (údaj z roku 2006) a je na 

Karlovarsku oblíbenou rekreační oblastí. 

Hornictví patří v oblasti Krušných hor k nejstarším lidským dovednostem. Význam 

kovu přiměl naše předky, aby se jej naučili dobývat. Hornictví v Porolaví podnítilo již 

kolem roku 1250 vznik Nejdku jako hornické kolonie těžařů cínu. [17] 

Vzorky půdy byly odebrány ze sběrného dvora města Nejdek, který se nachází 

v centru obce. 

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 53 708 obyvatel (2008) a rozlohu 59,10 km². Karlovy Vary 

leží v zalesněné oblasti nedaleko CHKO Slavkovský les a Vojenský újezd Hradiště s 

 charakteristickou flórou a faunou. Oblast je současně také bohatá na mineralogické nálezy 

[17, 28]  
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4.6 Metodika odběru a úpravy vzorků 

Při odběrech jsem postupoval podle normy ČSN ISO 11464. 

Odebral jsem na vybraných lokalitách dne 18. 1. 2010 vždy jeden vzorek půdy. 

Vlaboratořil jsem z těchto vzorků vytvořil vzorky laboratorní, určené k analýze, které se 

uchovávají ve 100 až 500 ml plastových vzorkovnicích a vzorky záložní. Laboratorní 

vzorky jsem zpracovával nejdéle do 48 hod po odebrání. 

Vzorek ve třecí misce jsem rozdrtil a následně přes vhodné síto upravil na zrnitost 

0,5 mm. Takto upravený vzorek jsem dobře promíchal. Do skleněné patrony Soxhletova 

extrakčního přístroje naplněné vyextrahovanou vatou navážíme na analytických vahách 

0,3-0,5 g vzorku, s přesností na 0,0001 g (navážka m). Mikrodávkovačem jsem přidal 20 l 

zásobního roztoku surogátu. Poté jsem přidal 15 ml n-hexanu a 5 ml acetonu. Nasadil 

chladič, a zapnul chladící vodu. Baňku s extraktem jsem ponořil do vodní lázně a zahříval. 

Teplotu lázně jsem udržoval vrozmezí teplot 80-87 °C). Extrakce probíhala rychlostí deset 

cyklů/hod. Extrakci jsem ukončil přibližně po 4 hod v okamžiku, kdy byla větší část 

použitého rozpouštědla v extraktoru. Extrakt  jsem následně převedl do zkumavky. Extrakt 

se následně odfoukával dusíkem téměř do sucha. Do zkumavky s odparkem přidáme 

pipetou 2 ml n-hexanu (objem V1), odparek rozpustíme a převedeme do vialky. Takto 

zpracovaný vzorek je připraven k analýze. 

4.7 Metodika analýzy 

Postup analýzy se mění v závislosti na matrici vzorku, obecně ale vzato se sestává z 

následujících kroků: vysušení, úprava granulace (použití sít) a homogenizace vzorku, 

extrakce vhodným organickým rozpouštědlem (v mém případě n-hexanem), odstranění 

rušivých látek z extraktu, chromatografická analýza, vyhodnocení chromatogramu podle 

ČSN EN 61619. 

Upravený vzorek výše popsaným postupem (extrakt v n-hexanu) jsem analyzoval 

metodou plynové chromatografie (GC) s detektorem elektronového záchytu s mikrocelou 

(uECD). 
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Kontaminaci vzorku v průběhu zpracování a analýzy je minimalizována speciální 

předepsanou úpravou a kontrolou čistoty používaných chemikálií, laboratorního skla a 

 laboratorních pomůcek, souvisejících se zpracováním vzorku. 

Pro vlastní analýzu byly použity následující chemikálie: 

• n-Hexan (extrační činidlo), čistoty pro spektroskopii (c 98,5%) (fa Merck, 

Německo), 

• standardní roztok PCB, 

• kalibrační standard: PCB-Mix 3 (fa Dr. Ehrenstorfer), směs sedmi 

kongenerů (28, 52, 101, 118, 153, 138, 180) v isooktanu o koncentraci 

10 mg/l (tj. 10 µg/ml) každého kongeneru, viz ředění zásobního roztoku 

(tabulka č. 3).  

• kontrolní standard: PCB - Mix 1 (fa Analytika) - směs osmi kongenerů (č. 28, 

52, 101, 118, 138, 153, 180, 194) v isooktanu o koncentraci 10 µg /ml každého 

kongeneru. Kongener PCB 194 jsem nevyhodnocoval.  

• Standard pro stanovení výtěžnosti vody a výtěžnosti spikované matrice 

pevných vzorků a kalů PCB - Mix 2 (fa Analytika) - směs osmi kongenerů 

PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 194) v methanolu o koncentraci 1 

µg/ml každého kongeneru. Kongener PCB 194 jsem nevyhodnocoval. Pro 

stanovení výtěžnosti vody jsem standard neředil, pro spikování pevných 

vzorků a kalů naopak ředil. 
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Tabulka 2:sledované kongenery a jejich chemické názvy 

PCB - chemické názvy kongenerů Zkratky kongenerů 

PCB 28 - 2,4,4´- Trichlorobifenil K28 

PCB 52 - 2,2´,5,5´- Tetrachlorobifenyl K52 

PCB 101- 2,2´,4,5,5´ - Pentachlorobifenyl K101 

PCB 118- 2,3´,4,4,5´- Pentachlorobifenyl K118 

PCB 138 - 2,22´,33,4,4´,5´ - Hexachlorobifenyl K138 

PCB 153 - 2,2´,4,4´,5,5´- Hexachlorobifenyl K158 

PCB 180 - 2,2´,3,4,4´,5,5´- Heptachlorobifenyl K180 

Přístroje a pomůcky: 

• Sestava plynového chromatografu s detektorem elektronového záchytu 

s mikrocelou, CP-3800.(Varian Inc., USA)  

• Analytické váhy 200 g/0,0001 g, (fa Denver, USA) 

• Skleněná vialka, objem 2 ml. 

• Mikrodávkovač, objem 10 µl, 100 µl, 500 µl, 5 000 µl (PMK). 

• Běžné laboratorní sklo a pomůcky. Při kalibraci bylo používáno laboratorní sklo 

třídy K.  

• Mikrodávkovač Hamilton, objem 1 µl/0,1 µl (dávkovací věž GC) (PMK). 

• Odměrná baňka o objemu 1 l. 

• Soxhletův extraktor, střední část objem 15 ml. 

• Skleněný teploměr 0 °C až +50 °C ±0,5 °C (PMK). 

• Průtokoměr, k měření průtoku nosného plynu. 

• Ultrazvuková lázeň (ELMA Gmbh+ Co KG, Německo).  

• Třepačka (50-170 kyvů/min.). 

• Odstředivka , ( max. 8000 ot. /min.). 

• SPE kolonky pro úpravu vzorků olejů a pevných látek a kalů. 

• SPE kolonka Strata silikagel, 3 ml sorbentu, 55 µm.  

• SPE kolonka Strata SCX (kyselina benzensulfonová), 3 ml sorbentu, 55 µm 

Zásobní roztok kalibračního standardu PCB, z ampule standardu PCB MIX 3, jsem 

si připravil tak, že jsem nejdříve odměřil mikrovdávkovačem příslušný objem analytu do 

odměrné baňky o objemu 150 ml a pak doplnil n-hexanem po rysku. 
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Pracovní roztoky jsem si připravil ředěním zásobního roztoku s obsahem PCB 

a pracovního roztoku nástřikového standardu do n-hexanu dle tabulky č. 3. 

Tabulka 3: Příprava pracovních roztoků kalibračních standardů PCB č. 1-6 

Kalibra ční standard o 

koncentraci (ng/ml) 

Dávkovaný objem zásobního 

kalibra čního standardu (ml) 

Objem odměrné baňky 

(doplněný n-hexanem, ml) 

3,35 0,05 10 

6,7 0,1 10 

13,4 0,2 10 

20,1 0,3 10 

26,8 0,4 10 

33,5 0,5 10 

 

Příprava pracovních roztoků kalibračních standardů jsem připravil ředěním 

zásobníku roztoku do n-hexanu dle tabulky č. 4: 

Tabulka 4: Příprava pracovních roztoků kalibračních standardů PCB č. 7 - 11 : 

Kalibra ční standard o 

koncentraci (ng/ml) 

Dávkovaný objem zásobního 

kalibra čního standardu (ml) 

Objem odměrné baňky 

(doplněný n-hexanem, ml) 

67 1 10 

134 2 10 

201 3 10 

268 4 10 

335 5 10 

 

Při přípravě zásobního roztoku kontrolních standardů PCBs jsem 

mikrodávkovačem odměřil 1,0 ml standardu do odměrné baňky o objemu 50 ml a doplnil 

n-hexanem po rysku. Tak jsem si připravil zásobní roztok kontrolního standartu kongenerů 

o koncentraci 200 ng každého kongeneru na 1 ml roztoku. Při přípravě pracovních roztoků 

kontrolního standardu kongenerů PCB jsem pak z tohoto zásobního roztoku kontrolního 

standardu kongenerů odměřil mikrodávkovačem 1,5 ml do odměrné baňky o objemu 50 ml 

a následně doplnil po rysku n-hexanem. Získal jsem tak pracovní roztok kontrolního 

standardu kongenerů o koncentraci 6 ng každého kongeneru na 1ml. Pro případ vyšších 

koncentrací jsem ze zásobního roztoku kontrolního standardu kongenerů odměřil 

mikrodávkovačem 5 ml do odměrné baňky o objemu 25 ml a doplnil po rysku n-hexanem. 
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Takto jsem získal pracovní roztok kontrolního standardu kongenerů o koncentraci 40 ng 

každého kongeneru na 1 ml. 

Vzhledem k tomu, že byla rovněž hodnocena výtěžnost PCB, musel jsem si 

připravit rovněž zásobní roztok kontrolního standardu pro výtěžnost PCB. 

Mikrodávkovačem jsem si odměřil 500 ml standardu do odměrné baňky o objemu 25 ml 

a doplnil methanolem po rysku. Takto jsem získal zásobní roztok kontrolního standardu o 

koncentraci 20 ng každého kongeneru na1ml. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Životní prostředí představuje velmi křehký dynamický systém, ve kterém dochází 

k procesům, jako jsou produkce, transport, depozice a transformace organických i 

 anorganických látek. Jedněmi z těch nejnebezpečnějších jsou polychlorované bifenyly, 

které jsou také předmětem této studie řešené v rámci mé diplomové práce. Jak už bylo 

zmíněno v jedné z kapitol, kongenerů, které zastupují polychlorované bifenyly, je dvě stě 

devět, proto se pro měření polychlorovaných bifenylů používá skupina tzv. NDL-PCBs 

(non dioxin-like PCBs), které se berou jako indikátory celé skupiny kongenerůPCBs. 

Polychlorované bifenyly stále představují jednu z nejsledovanějších skupin 

kontaminantu a stále je lze považovat za jeden z nejhorších polutantů. Díky jejich 

dřívějšímu všeobecnému využití se vyskytují ve všech složkách životního prostředí, jako je 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra a biosféra. Řadí se mezi persistentní organické polutanty 

a vyznačují se hlavně toxicitou a řadou negativních účinku na živé organismy, které byly 

popsány v jedné z kapitol. Z hlediska jejich rozšíření a negativních vlastností je lze 

považovat za globální problém lidstva, který díky jejich nebezpečnosti toxicitě a 

bioakumulaci neměl být opomíjen. Je proto důležité tyto látky monitorovat a na základě 

získaných dat navrhnout příslušná opatření pro řešení této problematiky, jako je 

doporučení vhodné metody dekontaminace.  

Jak již bylo uvedeno, doba setrvání polychlorovaných bifenylů v různých složkách 

životního prostředí bývá různá. Je to způsobeno tím, že jednotlivé kongenery a i jednotlivé 

stupně chrorace ovlivňují jednotlivé fyzikální, ale i chemické vlastnosti. Ovšem zohlednit 

je nutné také vlastnosti samotného prostředí, tedy například roční období, teplotu, 

mikrobiální aktivitu a v neposlední řadě sluneční radiaci. 

V celém karlovarském kraji je možné se setkat s následky hornictví jako takového, 

díky němuž vznikala nutnost rozšiřování energetické sítě a následná modernizace 

hnědouhelných dolů v polovině osmdesátých let, která využila fyzikálně-chemické 

vlastnosti polychlorovaných bifenylů a následné pronikání do životního prostředí kraje. 

V tomto kraji je nutnost sledovat tyto látky o to větší, protože se zároveň jedná o kraj 

lázeňský, proto případná kontaminace může ohrozit celý ekosystém, jako příklad narušení 
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ekosystému mohu uvést těžbu uhlí a nutnost udržování tlaku podzemních minerálních vod, 

aby nedošlo k omezení jejich vyvěrání v samotných Karlových varech. 

Díky těmto aspektům byly vybrány tři lokality obec Nejdek v Krušných horách asi 

třicet kilometrů od Karlových varů. Dalšími dvěma lokalitami jsou Skalníkovy sady 

v Karlových varech, které by měly vypovídat o kontaminaci přímo v lázeňském městě. 

V následujícím textu se chci zaměřit na hodnocení zjištěných výsledků v rámci 

jednotlivých lokalit.  

V tabulce č. 5 jsou uvedeny jednotlivé sledované kongenery, jejich koncentrace 

v roztoku (ng/ml) a následný přepočet na původní koncentraci ve vzorku půdy odebrané na 

lokalitě Nejdek. Analýza se prováděla na sušině. Jak je v tabulce č. 5 vidět nejvíce je 

v tomto vzorku zastoupen kongener č. 138 nejméně potom dva kongenery a to kongener č. 

101 a kongener č. 153. Tento vzorek půdy svými koncentracemi PCB nepřekročil limity 

dané vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 3/1996. 

Tabulka 5: Vzorek Nejdek 

Složka: 
koncentrace  

(ng/ml) 
mg/kg původního 

vzorku 
ředění 

Kongener č. 28 0,46 0,0026 1 
Kongener č. 52 0,30 0,0017 1 
Kongener č. 101 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 118 0,38 0,0021 1 
Kongener č. 153 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 138 0,68 0,0038 1 
Kongener č. 180 0,86 0,0048 1 

Suma kongenerů PCB  0,0149  

 

Na následujícím obrázku č. 8 znázorněn chromatografický záznam s jednotlivými 

píky stanovených kongenerů včetně jednotlivých retenčních časů. Výsledky jsou vztaženy 

na kalibrační křivku, kde jednotlivé body kalibrační křivky obsahují koncentrace viz 

tabulka č. 4, proto jsou píky jednotlivých kongenerů hodně malé. Vlastní měření se jsem 

ale prováděl na kalibrační křivce jejiž body obsahují koncentrace viz tabulka č. 3, výsledky 

pak byly pro porovnání s vyhláškou č. 3/1996 převedeny na kalibrační křivku s vyššími 

koncentracemi. Píky, které jsou na obrázku č. 8 vidět, a jsou z analityckého hlediska 

nádherně vykresleny jsou rušivé vlivy mého měření a nejsou vyhodnocovány 
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Obrázek 8: Chromagrafická křivka vzorku Nejdek 

Vzorek Skalníkovy sady v tabulce č. 6 jsou znázorněny jednotlivé sledované 

kongenery jejich koncentrace i roztoku (ng/ml) a následný přepočet na původní vzorek. 

Analýza se prováděla na sušině. Jak je v tabulce č. 6 vidět nejvíce je v tomto vzorku 

zastoupen kongener č. 153 nejméně potom tři kongenery a to kongener č. 28, kongener č. 

52 a kongener č. 118. Tento vzorek půdy svými koncentracemi PCB nepřekročil limity 

dané vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 3/1996. 

Tabulka 6 Vzorek Skalníkovy sady 1 

Složka: 
koncentrace  

(ng/ml) 
mg/kg původního 

vzorku 
ředění 

Kongener č. 28 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 52 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 101 0,74 0,0038 1 
Kongener č. 118 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 153 2,08 0,0108 1 
Kongener č. 138 0,12 0,0006 1 
Kongener č. 180 2,56 0,0132 1 

Suma kongenerů PCB  0,0284  
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Na následujícím obrázku č. 9 znázorněn chromatografický záznam s jednotlivými 

píky stanovených kongenerů včetně jednotlivých retenčních časů. Výsledky jsou stejně 

jako v předchozím případě vztaženy na kalibrační křivku, kde jednotlivé body kalibrační 

křivky mají koncentrace viz tabulka č. 4, proto jsou píky jednotlivých kongenerů hodně 

malé. Vlastní měření se jsem ale prováděl na kalibrační křivce jejiž body mají koncentrace 

viz tabulka č. 3, výsledky pak byly pro porovnání s vyhláškou č. 3/1996 převedeny na 

kalibrační křivku s vyššími koncentracemi. Píky, které jsou na obrázku č. 8 vidět, a jsou 

z analityckého hlediska nádherně vykresleny jsou rušivé vlivy mého měření a nejsou 

vyhodnocovány 

 

Obrázek 9: Chromatografická křivka vzorek Skalníkovy sady 1 

Vzorek Skalníkovy sady v tabulce č. 7 jsou znázorněny jednotlivé sledované 

kongenery jejich koncentrace i roztoku (ng/ml) a následný přepočet na původní vzorku. 

Analýza se prováděla na sušině. Jak je v tabulce č. 7 vidět nejvíce je v tomto vzorku 

zastoupen kongener č. 138 nejméně potom dva kongenery a to kongener č. 52 a kongener 

č. 118. Tento vzorek půdy stejně jako předchozí dvasvými koncentracemi PCB nepřekročil 
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limity dané vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 3/1996. Tento vzorek 

v porovnání s dalšimi dvěma vzorky je však nejméně znečištěn 

Tabulka 7: Vzorek Skalníkovy sady 2 

Složka: 
koncentrace  

(ng/ml) 
mg/kg původního 

vzorku 
ředění 

Kongener č. 28 0,39 0,0020 1 
Kongener č. 52 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 101 0,28 0,0014 1 
Kongener č. 118 0,00 0,0000 1 
Kongener č. 153 0,08 0,0004 1 
Kongener č. 138 0,48 0,0024 1 
Kongener č. 180 0,20 0,0010 1 

Suma kongenerů PCB  0,0072  

 

Na následujícím obrázku č. 10 znázorněn chromatografický záznam s jednotlivými 

píky stanovených kongenerů včetně jednotlivých retenčních časů. Výsledky jsou stejně 

jako ve dvo předchozích případech vztaženy na kalibrační křivku, kde jednotlivé body 

kalibrační křivky mají koncentrace viz tabulka č. 4, proto jsou píky jednotlivých kongenerů 

hodně malé. Vlastní měření se jsem ale prováděl na kalibrační křivce jejiž body mají 

koncentrace viz tabulka č. 3, výsledky pak byly pro porovnání s vyhláškou č. 3/1996 

převedeny na kalibrační křivku s vyššími koncentracemi. Píky, které jsou na obrázku č. 8 

vidět, a jsou z analityckého hlediska nádherně vykresleny jsou rušivé vlivy mého měření a 

nejsou vyhodnocovány 
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Obrázek 10: Vzorek Skalníkovy sady 2 

Limity pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP 3/1996) pro 

PCB v mg/kg sušiny: A = 0,02, B = 2,5, C (obytné) = 5, C (rekreační) = 10 a C 

(průmyslové) = 30 a C (všestrané) = 1. Stanovuje se pro sumu sedmi indikátorových 

kongenerů (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). 
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Kongenery Vzorek 

Nejdek 

Vzorek 

Skalníkovy 

sady 1 

Vzorek 

Skalníkovy 

sady 2 

Kritérium MŽP (mg/kg) 

A B C 

(obytné) 

C 

(průmyslové) 

K - 28 0,0026 0,0000 0,0020 0,02 2,5 5 30 

K – 52 0,0017 0,0000 0,0000 0,02 2,5 5 30 

K – 101 0,0000 0,0038 0,0014 0,02 2,5 5 30 

K – 118 0,0021 0,0000 0,0000 0,02 2,5 5 30 

K – 153 0,0000 0,0108 0,0004 0,02 2,5 5 30 

K – 138 0,0038 0,0006 0,0024 0,02 2,5 5 30 

K – 180 0,0048 0,0132 0,0010 0,02 2,5 5 30 

∑ kongererů 0,0149 0,0284 0,0072 0,02 2,5 5 30 

Tabulka 8: Obsah hodnocených kongenerů PCBs v mg/kg sušiny pro sledované lokality dle kriteria 
MŽP 

Když zhodnotím výsledky z mého měření s metodickým pokynem MŽP ČR pro 

PCB  viz tabulka č. 8 zjistil jsem, že naprostá většina měřených kongenerů je s jejich 

limitem desetkrát pod mezí, kterou tento metodický pokyn určuje, tedy až na celkovou 

sumu kongenerů na lokalitě Skalníkovy sady, kde je překročeno kritérium A o 0,0084 

mg/kg.  

Přesto, že tyto limity překročeny nejsou, je samotná nebezpečnost PCBs tak 

závažná, že by v tomto pokynu MŽP č. 3/1996 podle mého názoru mělo být zohledněno, 

že se jedná o lázeňskou oblast a tedy se snažit o to, aby tato oblast byla co nejdříve těchto 

kontaminantů zbavena. 

Způsobem dekontaminace této lokality vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

náchylnou část místního ekosystému, se mi jeví možnost biodegračního odstranění 

kontaminované zeminy metodou „in - situ“. 
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6 Závěr 
V mé diplomové práci jsem se zabýval studiem polychlorovaných bifenylů. Podle 

normy ČSN EN ISO 6468 stanoveny majoritní indikátorové kongenery, které jsou v mé 

práci sledovány. Tyto kongenery byly sledovány na zájmové oblasti sokolovské uhelné 

pánve na vybraných lokalitách, kterými byly Nejdek a Karlovy vary – Skalníkovy sady. 

Teoreticky jsem nastudoval detailní charakteristiku a vlastnosti polychlorovaných bifenylů, 

přírodní podmínky a poměry v zájmové oblasti. V praktické části jsem vybrané PCBs 

analyzoval z odebraných vzorků zeminy odebraných na lokalitách výše zmíněných. 

Analýza proběhla metodou GC s detektorem ECD. Na základě naměřených výsledků, které 

byly hodnoceny v rámci mé studie, musím konstatovat, že ve vzorcích zeminy na 

vybraných lokalitách nebyly zjištěny koncentrace přesahující limity, které stanovuje 

Metodický pokyn MŽP 3/1996. 
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