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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá problematikou alkylfenolů - látek pouţívaných v mnoha 

odvětvích průmyslu, ačkoliv byly prokázány jejich negativní účinky na zdraví lidí a ţivotní 

prostředí a jejich uţití je přísně zakázáno. Část práce je věnována jejich výskytu, charakteru, 

rozdělení a pouţití. K omezení jejich neţádoucí přítomnosti v ţivotním prostředí by měla 

slouţit přísnější legislativa. V práci jsou dále uvedeny zkušenosti některých firem, kterým se 

úspěšně podařilo alkylfenoly ve svých produktech nahradit a i přes zvýšené náklady zvýšit 

odbyt svých výrobků i v zahraničí. 
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Annotation  

This thesis deals with alkylphenols, compounds used in many branches of industry, 

although there is a clear evidence of their adverse effects on human health and the 

environment and the usage of these compounds is strictly prohibited. Part of my work is 

focused on their incidence, character, distribution and utilization. For the reducing the 

unwanted presence of these compounds in the environment should be perform and adopt 

the stricter legislation. You can also find there the experiences of some companies that 

have successfully managed to replace alkylphenols in their products and despite of these 

costs the companies even increase their sales abroad. 
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1 ÚVOD 

Díky pokroku se lidé snaţí v dnešní době vše urychlit a usnadnit. Výroba alkylfenolů 

se ve světě donedávna odhadovala na 500 000 mt/rok (1 mt = 1 000 kg)
1
. Jako příklad si 

lze uvést praní prádla běţné v kaţdé domácnosti, vzhledem k tomu, ţe hlavním zdrojem 

těchto látek jsou nejen tenzidy, ale i mycí a čisticí prostředky, jejichţ důleţitou aktivní 

sloţkou jsou právě alkylfenoly nebo alkylfenolpolyethoxyláty (neiontový tenzid). Při 

dnešní výrazné spotřebě čisticích prostředků, jak v průmyslu, tak i v domácnostech, 

obsahují odpadní vody takové mnoţství alkylfenolů, které po vstupu do řek jiţ narušuje 

především endokrinní systém ţivočichů a to v takové míře, ţe poškozuje jejich pohlavní 

hormony a tím zamezuje moţnosti se rozmnoţovat. V minulých letech v zemích Evropské 

unie byly běţně pouţívané tenzidy, mající sice vysoký účinek, ale špatnou odbouratelnost 

v chemických čistírnách odpadních vod.  

Alkylfenoly s osmi a devíti uhlíkovými alkylovými řetězci, tedy 4-terc-oktylfenol (OP) 

a 4-nonylfenol (NP), a zejména jejich adukty s ethylenoxidem (ethoxyláty) nacházejí široké 

pouţití v celé řadě průmyslových odvětví jiţ od konce druhé světové války. Vznikají také 

odbouráváním neionogenních tenzidů. Pouze v České republice se v zemědělství ročně ještě 

v nedávné době spotřebovaly stovky tun pesticidů, které měly negativní vliv na fungování 

hormonů. Znepokojujícím se stalo také zjištění toxických účinků při mnohem niţších 

koncentracích, neţ se předpokládalo.  

Alkylfenoly byly a jsou cennou surovinou pro výrobu alkylcyklohexanolů jejichţ 

uplatnění lze nalézt v chemickém, farmaceutickém průmyslu a také mnoha dalších. Díky 

jejich širokému uplatnění jsme s nimi přicházeli a stále ještě přicházíme do styku, aniţ 

bychom o tom věděli.
2, 3

  

 



Alena Šafářová: Alkylfenoly v ŢP 

2011   2 

2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce, je rešeršně zpracovat informace týkající se problematiky 

alkylfenolů nacházejících se v ţivotním prostředí. Tyto látky jsou v předloţené práci 

představeny nejen jako prostředky pouţívané v chemickém, kosmetickém, koţedělném 

průmyslu a v zemědělství k lepším výnosům, ale i jako látky velice nebezpečné. Hlavním 

cílem, proto je poukázat zde na jejich stinné stránky a to především na jejich schopnost 

napodobování účinků přirozených estrogenních hormonů a jejich špatný rozklad. Jedním 

z dílčích cílů bakalářské práce je zaměřit se rovněţ na moţnosti jejich stanovení 

v jednotlivých matricích (voda, sedimenty, půda, ovzduší).  



Alena Šafářová: Alkylfenoly v ŢP 

2011   3 

3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Alkylfenoly (APs) jsou nehalogenované organické sloučeniny patřící mezi persistentní 

organické polutanty (POPs). Vznikají především degradací alkylfenolethoxylátů (APEO), 

které patří do skupiny celosvětově hojně pouţívaných neionogenních tenzidů (povrchově 

aktivních látek). Jiţ vice jak padesát let jsou pouţívány v mnoha průmyslových odvětvích 

a to nejen při výrobě různých čisticích prostředků, ale také při zpracování vlny, při výrobě 

kůţe, papírů, latexových barev.
4
 V zemědělství mají tyto látky pouţití hlavně ve veterinární 

medicíně nebo také jako přísada postřiků proti škůdcům při aplikaci pesticidů
5
. Dále mohou 

být pouţívány jako aditiva do zvlhčujících, změkčujících a rovněţ flotačních prostředků.  

Nejširší vyuţití však mají především etoxyláty nonylfenolu (NPE) a oktylfenolu (OPE). 

V důsledku takto rozsáhlé dlouhodobé aplikace, a zejména obtíţné odbouratelnosti alkylfenolů 

a jejich jednoduchých ethoxylátů v anaerobním prostředí
6
 jsou tyto látky v současné době 

v nízkých koncentracích prakticky všudypřítomné. Ve vodním prostředí se následkem značně 

lipofilního charakteru kumulují v pevné matrici říčních sedimentů, bionárostech nebo dokonce 

i rybích tkáních. Velmi vysoké koncentrace alkylfenolů jsou téţ nalézány v čistírenském kalu.
7
 

Alkylfenolethoxiláty přítomné v odpadních vodách jsou po vstupu do čistíren odpadních vod 

dále biodegradovány na několik skupin látek, z nichţ právě alkylfenoly představují mnohem 

lipofilnější a toxičtější látky neţ jejich mateřské sloučeniny
8
. 

Mezi další rizika, která jsou spojována s alkylfenoly je jejich schopnost napodobovat 

účinky přirozených estrogenních hormonů. Tento jev můţe u některých organismů 

např. ryb vyvolat změny v sexuálním vývoji. Při dnešní poměrně vysoké spotřebě různých 

druhů čisticích prostředků, jak v průmyslu, tak i v domácnostech, obsahují odpadní vody 

takové mnoţství alkylfenolů, které po vstupu do řek narušuje především endokrinní systém 

ţivočichů a to tak významně, ţe poškozuje jejich pohlavní hormony a tím zamezuje 

moţnosti se rozmnoţovat. Z toho vyplývá, ţe negativní dopad přítomnosti alkylfenolů 

v ţivotním prostředí je nevyčíslitelný, pokud vezmeme v úvahu také narušení 

rozmnoţovací schopnosti lidské populace.
9
  

Ačkoli je jejich výroba v zemích Evropské unie jiţ bezmála deset let zakázána, stále 

se s nimi lze ale setkat. Z velké části je to zapříčiněno tím, ţe tyto látky obsahují výrobky 
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dovezené z Asie a dalších zemí, ve kterých je pouţívání těchto látek ještě stále povoleno. 

Jedná se především o textil, hračky, nebo výrobky z plastů.
10, 11

  

V České republice byli výrobci alkylfenolů s jejich zákazem postaveni do nelehké 

situace. Nahrazení výborných vlastností alkylfenolů nebylo totiţ nijak jednoduché, neboť 

v sobě slučovaly dvě zdánlivě protichůdné vlastnosti, jako jsou výborná odmašťující schopnost 

oproti chování a pocitové povahy podobné olejům. Nahradit současně obě tyto vlastnosti 

v jednom výrobku se pro výrobce časem ukázalo jako zcela neřešitelné. Museli tedy zvolit 

kompromisy a tak nové látky mají pouze jednu z těchto vlastností, ale jsou šetrné jak ke zdraví 

lidí tak také k ţivotnímu prostředí. Po ekonomické stránce je třeba říci, ţe výroba alkylfenolů 

ve velkých objemech vedla k příznivé ceně a tuto vlastnost jiţ ale výrobci nahradit neumí.
12, 13

  

3.1 Alkylfenoly  

Vzhledem k tomu, ţe alkylfenoly patří do skupiny persistentních organických 

polutantů, platí pro ně obecné vlastnosti jako pro celou tuto skupinu. Jedná se tedy 

o nebezpečné látky, protoţe mohou vstupovat do ţivotního prostředí z různých zdrojů 

a dostat se tak aţ do potravinového řetězce. Vyznačuji se nebezpečnými vlastnostmi, jako 

jsou toxicita, schopnost bioakumulace a dálkového transportu. V dnešní době jsou POPs 

všudypřítomné a vyhnout se jejich působení se jiţ prakticky nedá. Lze se, ale snaţit pomoci 

mezinárodních dohod a různých nařízení jejich mnoţství poměrně významně omezit.
14

  

Alkylfenoly, které jsou sledovány v ţivotním prostředí v souvislosti s jejich toxicitou, 

jsou především 4-nonylfenol, 4-oktylfenol a 4-terc-oktylfenol. Nejčastěji se tyto látky 

nachází ve vodě, půdě a ţivých organismech (především vodní ţivočichové). Dalším 

sledovaným souborem alkylfenolů vyskytujících se v ţivotním prostředí jsou methylfenoly, 

dimethylfenoly, trimethylfenoly, ethylfenoly a o-isopropylfenoly. Představiteli methylfenolů 

jsou p-kresol a o-kresol. Sledované dimethylfenoly jsou 3,5-xylenol, 3,4-xylenol a také  

2,6-xylenol. Ethylfenoly jsou p-ethylfenol a o-ethylfenol.
15

  

V souvislosti s problematikou alkylfenolů jsou v literatuře zmiňovány především  

4-oktylfenol a 4-nonylfenol. Z tohoto důvodu se chci v následujících kapitolách své bakalářské 

práce i já především zaměřit na výše jmenované zástupce této skupiny organických látek. 
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3.1.1 Nonylfenoly  

Organická sloučenina nonylfenol (NP) patří do širší skupiny alkylfenolů. Na 

fenolové benzenové jádro je zde napojen uhlovodíkový řetěz s celkem devíti atomy uhlíku. 

Tento řetězec se můţe vyskytovat v poloze ortho (2), meta (3) a para (4). Poloha para je 

ale nejčastější, poloha meta se naopak vyskytuje nejméně často. Alkylový řetězec můţe být 

rozvětvený nebo také lineární. Nonylfenol je však obvykle dostupný jako směs isomerů 

ţluté barvy. Technický 4-nonylfenol je směsí přibliţně dvaceti dvou isomerů, které mají 

odlišnou konfigurací α- a β- uhlíkových-atomů v alkylovém řetězci.
16

 Za laboratorní 

teploty, bývá tato směs světle ţlutá kapalina s bodem tání -10 ºC a bodem varu 295-320 ºC. 

Čisté isomery snadno krystalizují, například para-n-nonylfenol je za normální teploty 

krystalická látka (bod tání 43-45 ºC). Ve vodě je nonylfenol poměrně špatně rozpustný. 

Rozpustnost mírně vzrůstá v silně alkalických roztocích a to zásluhou disociace 

hydroxylové skupiny. V alkoholech se však rozpouští dobře.
17

 Struktura nejběţnějšího  

4-nonylfenolu je zobrazena na následujícím Obrázku 1.
 

 

Obrázek 1: Strukturní vzorec 4-nonylfenolu
17

 

Vzhledem k tomu, ţe nejčastěji se ţivotním prostředí vyskytuje 4-nonylfenol 

v následující Tabulce 1 proto uvádím jeho základní fyzikálně-chemické vlastnosti. 

Tabulka 1: Základní fyzikálně-chemické vlastnosti 4-nonylfenolu
16,  18

 

Sumární vzorec C15H24O 

Střední relativní molekulová hmotnost 220,34 g/mol 

Hustota při 25 °C 0,952 g/cm
3 

Rozpustnost ve vodě při 25 °C 4,9 mg/l 

Rozpustnost v organických rozpouštědlech všechna organická rozpouštědla 

pKa 10,7 

Rozdělovací koeficient (log KOW) 4,48 

Tenze par při 25 °C 7·10
-2

 Pa 

Henryho konstanta 2,8 Pa m
3
/mol 
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Nonylfenol se pouţívá k výrobě nonylfenolethoxylátů (NPnEO), (Obrázek 2), 

tj. látky, jejichţ počet ethoxylových jednotek se pohybuje jen mezi 6-12, které slouţí 

především jako změkčovadla nebo antioxidanty při výrobě různých plastů
17, 18

.  

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec nonylfenolethoxylátu, NPnEO(12)
17

  

Jedná se o v podstatě o povrchově aktivní látky uţívané jako průmyslové detergenty, 

pro povrchovou úpravu kovů či při těţbě ropy. Jsou rovněţ sloţkou různých mazacích 

olejů a kosmetiky. Evropská unie pouţití nonylfenol ethoxylátů v detergentech zakázala, 

protoţe se v ţivotním prostředí poměrně velmi špatně rozkládají a navíc jsou jeho 

produkty degradace ještě toxičtější.
16, 18

  

3.1.2 Oktylfenoly 

Druhým nejvýznamnějším a nejčastěji pouţívaným alkylfenolem jsou oktylfenoly 

(OP). Mají strukturu podobnou jako nonylfenoly to znamená, ţe uhlovodíkový řetězec ale 

v tomto případě o délce osmi atomů uhlíku, je vázán na fenolový aromatický kruh. Mezi 

oktylfenoly se obvykle řadí i 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol, zvaný 4-terc-oktylfenol, 

který je spolu s dalšími oktylfenoly základem řady neionogenních tenzidů. Jeho struktura 

je znázorněna na Obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec 4-terc-oktylfenolu
17

  

Nejvýznamnější je 4-oktylfenol (Obrázek 4). Jedná se o látku, která má konzistenci 

bílého prášku s teplotou tání 38 ºC a teplotou varu 315 ºC. V silně alkalických roztocích 
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jeho rozpustnost mírně vzrůstá zásluhou disociace hydroxylové skupiny. Oproti tomu ve 

vodě je však rozpustný pouze minimálně. Velmi dobře se ale rozpouští v alkoholech, 

olejích, acetonu a ostatních organických rozpouštědlech.
17, 18

  

 

Obrázek 4: Strukturní vzorec 4-oktylfenolu
17

  

V následující Tabulce 2 jsou uvedeny základní fyzikálně-chemické vlastnosti  

4-oktylfenolu, vzhledem k tomu, ţe jeho výskyt v ţivotním prostředí bývá nejčastější. 

Tabulka 2: Základní fyzikálně-chemické vlastnosti 4-oktylfenolu
18 

Sumární vzorec C14H22O 

Střední relativní molekulová hmotnost 206,33 g/mol 

Hustota při 25 °C 0,922 g/cm
3 

Rozpustnost ve vodě při 25 °C 12,6 mg/l 

Rozpustnost v organických rozpouštědlech všechna organická rozpouštědla 

pKa 10,33 

Rozdělovací koeficient (log KOW) 4,12 

Tenze par při 25 °C 7·10
-2

 Pa 

Henryho konstanta 0,52 Pa m
3
/mol 

Látky odvozené od oktylfenolu jsou oktylfenolethoxyláty, které obsahují v molekule 

určitý počet ethoxylových jednotek, vázaných na aromatickém jádře v poloze, kde 

u oktylfenolu je hydroxylová skupina. Obdobně jako v případě nonylpolyethoxylátů i zde se 

můţe jednat také pouze o ethoxyláty, tj. látky jejichţ počet ethoxylových jednotek se pohybuje 

jen mezi 6-12. Oktylfenolpolyethoxyláty mají krystalickou, pastovitou, nebo kapalnou 

konsistenci. Jsou rozpustné jak ve vodě, tak i v různých organických rozpouštědlech.  

Oktylfenol a oktylfenolethoxyláty mají široké vyuţití především v průmyslu. Oktylfenol 

se pouţívá hlavně jako výchozí látka nebo přísada pro další výrobu. Nejrozšířenější je jeho 

aplikace při výrobě oktylfenolethoxylátů, který je neionogenním tenzidem (tzn., nemá 

v molekule náboj a ve vodném prostředí proto neionizují). Neionogenní tenzidy tohoto typu 
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jsou nejen účinnou látkou v různých odmašťovacích, desinfekčních, čistících a mycích 

prostředcích, ale jsou obsaţeny i v různých herbicidech a fungicidech. Na základě prokázaných 

estrogenních vlivů je však jejich pouţívání v mnohých zemích buď úplně zakázáno, nebo 

alespoň omezeno. Další vyuţití oktylfenolu je při výrobě antioxidantů, stabilizátorů topných 

olejů, při výrobě změkčovadel plastů, vonných přísad, barviv, pryţe a dalších. Komerčně je 

obvykle dostupný jako kapalná směs isomerů.
17, 18 

3.1.3 Výrobky bez přítomnosti alkylfenolů 

Nahrazení alkylfenolů ve výrobě nebylo pro firmy vůbec jednoduché. Získat produkt 

s uţitečnými vlastnostmi alkylfenolů a zároveň ohleduplný k ţivotnímu prostředí, zdraví 

lidí a ţivočichů nebylo vůbec lehké. Mnohé firmy se však s tímto úkolem vypořádaly. 

Meta, přes kterou se však ţádná z firem nedostala, jsou především výrazně vyšší náklady 

na výrobu, ve srovnání s alkylfenoly, které se vyráběly ve velkých objemech. Po 

ekonomické stránce všechny doporučované náhrady vycházejí podstatně méně výhodně. 

Jednou z firem zabývající se výrobou průmyslových pigmentových past je Evonik 

Industries. Pasty, které jsou zde vyráběny, vykazují následující vlastnosti:   

 nulový obsah aromatických rozpouštědel, 

 nulový obsah APE/NPE (alkyl/nonylfenolethoxyláty), 

 nízké hodnoty těkavých organických látek (<350g/l).
21

 

Například další společnost Mika, a.s., se v součastné době řadí mezi největší výrobce 

vlasové kosmetiky s ryze českým kapitálem. Kosmetické výrobky a bytová chemie této 

společnosti jsou známy pod obchodními názvy KIIS, Mionall, Mikano a Mika.
20

 

V minulosti byla v této firmě škála pouţití alkylfenolů velmi široká, od past na ruce, pěny, 

lázně do koupele aţ po technické čističe s extrémní hodnotou pH. Látka 4-nonylfenol však 

nemohla být nahrazena jen jednou jedinou sloučeninou. Ve výrobcích se začal proto 

pouţívat Deceth-9 (C10 ethoxylovaný alkohol), olejový charakter byl dosaţen pomocí 

PEG-7 Glyceryl Cocoate (polyol kokosové mastné kyseliny). Dalšími náhradami byly 

vzhledem k pěnivosti například aminoxidy.
12 
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V letech 1990 zahájila americká společnost Sunshine Makers Inc. přípravu prodeje 

svých výrobků v Evropě. Z důvodů respektování evropských předpisů, však nebylo moţné 

pouţívat některé látky tvořící základ jejich výrobků.  

Dceřiná společnost Simple Green AG nalézá stále více odběratelů v oblasti průmyslu, 

neboť jedním výrobkem lze nahradit několik různých čisticích prostředků a zároveň tím 

sníţit reţijní náklady a chovat se šetrně k ţivotnímu prostředí. Během výroby se všude, kde 

je to moţné, pouţívají suroviny pocházející z obnovitelných zdrojů, coţ platí hlavně 

v případě tenzidů. Ţádná z pouţívaných surovin není uvedena na jakémkoliv seznamu 

škodlivin. Výrobky jsou mimo jiné biologicky dobře odbouratelné, vodou ředitelné, mají 

nízké hodnoty pH a je moţná jejich přímá likvidace v biologické čistírně odpadních vod 

(ČOV) bez nutnosti neutralizace. Mezi uţivatele těchto výrobků v dnešní době patří takové 

firmy, jako je General Motors, NASA, Ford, Škoda a mnoho dalších.
19

 

3.2 Toxické vlastnosti alkylfenolů 

Jedním z hlavních důvodů, proč se alkylfenoly sledují v ţivotním prostředí, je jejich 

toxicita. Jednotlivé alkylfenoly se vzájemně výrazně liší svou toxicitou, a sice hodnotou letální 

dávky (LD) nebo letální koncentrace (LC). Toxicita alkylfenolů většinou vzrůstá s délkou 

hydrofobního řetězce. Z toxických účinků je povaţována za nejvýznamnější endokrinní 

disrupce, která je vyvolána prostřednictvím interference alkylfenolů s endokrinním systémem 

ţivých organismů. 

Průmyslově nejpouţívanějším alkylfenolem je 4-nonylfenol, který se v ţivotním 

prostředí nachází v nejvyšších koncentracích. Účinky 4-nonylfenolu jsou velmi různorodé 

a nejsou zdaleka všechny odhaleny. Můţe způsobovat nebo negativně ovlivňovat:
16

  

 endokrinní disrupci, 

 aktivní transport vápníku do sarkoplazmatického retikula v buňkách kosterních 

svalů (LC50 880-2 420 mg/l), 

 lipidické membrány v organismech, například mitochondriální membrány, kde 

narušuje produkci adenosintrifosfátu (ATP) a buněčné dýchání změnou 

propustnosti mitochondriálních membrán (EC50 1,8 mg/l), 
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 zabránění růstu a diferenciaci nervových kmenových buněk (sledováno u myší) 

a vyvolává jejich apoptosu (programovanou buněčnou smrt) na rozdíl od jiných 

endokrinních disruptorů (efektivní koncentrace >660 mg/l), 

 zvýšení bujení buněk prsních ţláz (expoziční koncentrace 0,01 mg/den), 

 změny v kinetice buněčného cyklu přeměnou nevyvinutých struktur ve vyvinuté, 

 vytváření telemetrické asociace a chromosomální aberace. 

Střední letální koncentrace LC50 4-nonylfenolu pro vodní ţivočichy se pohybují 

v rozmezí od 0,118-3,0 mg/l vody a střední účinné (efektivní) koncentrace EC50 nabývají 

hodnot v rozmezí od 17-195 μg/l.
16

 Například testy, které realizovali Duft a kol. prokázaly 

citlivost písečníka novozélandského (Potamopyrgus antipodarum) na xenoestrogeny 

(syntetické látky s biologickými účinky napodobujícími estrogeny) OP a NP. Artificiální 

(umělý) sediment byl v rámci experimentu naočkován v pěti výsledných koncentracích OP 

od 1-300 μg/kg sušiny a v šesti koncentracích NP od 1-1 000 μg/kg sušiny. Výsledky 

prokázaly narůst počtu embryí v zárodečném vaku vůči kontrole po dvou, čtyřech a osmi 

týdnech expozice v závislosti na čase a koncentraci. Počet nediferenciovaných embryí se 

jevil jako citlivější parametr neţ celkový počet nebo počet diferenciovaných embryí. 

Hodnota LOEC (z angl. Lowest Observed Effect Concentration tj. nejniţší koncentrace 

s pozorovatelnými efekty) byla stejná jako nejniţší pouţitá koncentrace (1 μg/kg) pro 

většinu parametrů po osmi týdnech expozice. Koncentrace s desetiprocentním účinkem 

(EC10) na zvýšení počtu nediferenciovaných embryí po dvou týdnech expozice pro OP byla 

vypočítána EC10 a EC50 na zvýšení počtu nediferenciovaných embryi: EC10 4 ng OP/kg, 

EC50 0,07 μg OP/kg. Pro NP nebyla zjištěna jasná závislost koncentrace/odpověď, a proto 

nebyla vypočítána příslušná hodnota EC. Hodnota LOEC pro NP byla v tomto 

experimentu 10 μg/kg. Z výsledků vyplynulo, ţe také písečník novozélandský 

(Potamopyrgus antipodarum) by mohl být rovněţ vhodným organismem pro identifikaci 

estrogenních látek v přírodních sedimentech.
22, 23 

 Hodnoty LC50 4-nonylfenolu pro 

jednotlivé druhy vodních organismů, které jsou nejčastěji pouţívány k toxikologickým 

testům, jsou uvedeny v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Hodnoty LC50 4-nonylfenolu pro jednotlivé druhy vodních organismů
24

 

Vodní organismus Test mg/l 

Pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario) 96 h LC50 0,145 

Pstruh americký (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 0,230 

Losos obecný (Salmo salar) 96 h LC50 0,13-0,19 

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) 
96 h LC50 

96 h LOEL 
0,135 
0,098 

Treska obecná (Gadus morhua) 96 h LC50 3,0 

Nitocra spinipes (malý korýš) 96 h LC50 

0,118 
0,139 
(2 techniky) 

Crangon septemspinosa (kreveta) 96 h LC50 0,30 

Slávka jedlá (Mytilus edulis) 
96 h LC50 

850 h LC50 

3,0 
0,14 

Perloočky (Cladocera) 
48 h LC50 

504 h NOEC 
0,18 
0,024 

Sladkovodní zelené řasy (Chlorella) 96 h EC50 0,41 

Endokrinní disrupce (ED), která je v případě negativního působení alkylfenolů velmi 

významná, je v podstatě vlastně porucha hormonálního řízení organismu vyvolaná exogenními 

faktory. Endokrinní systém tvoří soustava ţláz s vnitřní sekrecí a je jedním z hlavních řídicích 

systémů organismu. Ovlivňuje ontogenezi a široké spektrum podstatných ţivotních funkcí 

(např. buněčný cyklus, růst, rozmnoţování, sexuální diferenciaci, metabolismus)
25

. Účinky na 

endokrinní systém jedinců jsou natolik rozmanité a závaţné, ţe se projevují i na úrovni 

populací a ekosystémů. Působení endokrinních disruptorů v prostředí je tedy velmi důleţitý 

problém z hlediska zachování stability ekosystémů. Ovšem endokrinní systém jednotlivých 

skupin ţivočichů je velmi rozmanitý, a proto je potřeba pohlíţet na problematiku ED z pohledu 

konkrétní cílové skupiny. V širším kontextu lze říci, ţe endokrinním disruptorem je látka, která 

má negativní účinek na zdravé organismy, nebo jejich potomky, který je následkem změn 

endokrinních funkci.
26, 27

 

Objevy endokrinní disrupce u přírodních populací naznačují, ţe právě tyto poruchy 

jsou závaţným aktuálním problémem. Nutno ale podotknout, ţe dosavadní metody 

výzkumu ED nejsou ještě zcela plně rozvinuté. Neproběhl dosud dostatek adekvátních 

testů a studii. Většina studii se zabývá hlavně obratlovci, přestoţe bezobratlí tvoří více jak 

95 % známých druhů ţivočichů a hraji důleţitou roli ve struktuře a funkcích ekosystémů.
28
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Endokrinní disruptory narušují především celkový hormonální systém napodobováním 

přírodních hormonů. Blokují jejich produkci, inhibují nebo stimulují endokrinní systém. Právě 

mezi takové látky se řadí i alkylfenoly, které výrazně ovlivňují hormonální regulační systém 

v organismech.
29, 27

 Působí negativně tím, ţe napodobují přírodní hormon 17ß-estradiol 

(Obrázek 5), coţ je vlastně jeden z ţenských pohlavních hormonů estrogenů, který ovlivňuje 

vývoj ţenských pohlavních znaků, dozrávání a funkci pohlavních orgánů. 
25 

 

Obrázek 5: Srovnání chemických struktur 17β-estradiolu a rozvětveného 4-nonylfenolu
16

 

Soupeří tak o vazebné místo na receptoru estrogenu a a vzhledem k tomu, ţe látky mají 

podobnou strukturu, tak zamezují navázání 17ß-estradiolu na tento receptor.
30

 Na Obrázku 6 je 

schematicky znázorněna výše popsaná soutěţ 4-nonylfenolu s 17β-estradiolem o receptor 

estrogenu v buňce. 

 

Obrázek 6: Mechanismus působení 4-nonylfenolu (převzato a upraveno)
30
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Endokrinní aktivitu vykazují fenolické OH-skupiny, které jsou k rozvětvenému 

alifatickému řetězci vázány v poloze 4 tedy para
16

. Z toho vyplývá, ţe endokrinními 

disruptory budou především rozvětvené para-alkylfenoly, s klesající účinnosti v následujícím 

pořadí: 4-sec-pentylfenol>4-isopentylfenol>4-tert-pentylfenol>4-sec-butylfenol a dále rovněţ  

4-nonylfenol a 4-oktylfenol. Na základě těchto skutečností je zřejmé, ţe ne kaţdý isomer bude 

mít schopnost zcela napodobovat činnost estradiolu.
 24

 

Nonylfenol obecně vyvolává estrogenní odezvu,
31, 32

 avšak rozhodující je především 

jeho struktura. Autoři práce
31

 zjistili, ţe estrogenní potenciál směsi rozvětvených isomerů je 

mnohem vyšší neţ u lineárního 4-nonylfenolu. Naopak jiní autoři
33

 zase našli téměř identické 

interakce s estrogenními receptory 4-n-nonylfenolu jako směsi rozvětvených isomerů  

4-nonylfenolu. Záleţí tedy především na aplikované metodě stanovení konečné estrogenity.  

Nejvýraznější estrogenní aktivitu vykazuje isomer 4-(1,1,4-trimethylhexyl)fenol.
34

 

Estrogenní potenciál 4-terc-oktylfenolu je významně vyšší neţ směsi rozvětvených isomerů  

4-nonylfenolu a lineární 4-oktylfenol estrogenní účinky prakticky nemá.
33, 34

 Estrogenní 

působení nonylfenolu na ryby bylo prokázáno například na lososech Salmo salar,
35

 na kaprech 

Cyprinus carpio, na halančících Oryzias latipes dokonce jiţ od koncentrace 0,1 μg/l. 
32, 36 

Mimo narušování činnosti estrogenů bylo také prokázáno, ţe 4-nonylfenol vykazuje 

také antiandrogenní  aktivitu (blokují účinky androgenů na cílové orgány) a je schopen 

narušovat správnou činnost androgenů (hormony nutné pro vývoj samců a jejich 

reprodukčních orgánů). Nejedná se však o přímou konkurenci 4-nonylfenolu s receptory 

androgenů. Výsledky studií naznačují, ţe 4-nonylfenol ovlivňuje několik kroků aktivace 

a funkce androgenního receptoru, a tak inhibuje vazbu nativních androgenů na androgenní 

receptor, interakci receptoru s jeho koregulátorem a jeho následnou transaktivaci.
25, 37, 38

 

3.3 Zdroje a výskyt alkylfenolů v ţivotním prostředí 

Za jeden z hlavních zdrojů alkylfenolů vyskytujících se v ţivotním prostředí lze 

povaţovat především průmyslové odpadní vody, jejichţ producenty mohou být například 

různá průmyslová sídla, depa, sklady, ropné rafinerie, čerpací stanice aj.
15, 39, 40

. Mezi další 

zdroje alkylfenolů lze zařadit také různá anorganická hnojiva a kejdové kaly, které se 

pouţívají ke kultivaci půd
41

.  
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Jak jiţ bylo uvedeno, určité mnoţství alkylfenolů je obsaţeno v tenzidech, které se 

pak dostávají do ţivotního prostředí rovněţ prostřednictvím odpadních vod, jejichţ 

producentem jsou hlavně lidská sídla. Alkylfenoly, jako je například nonylfenol 

a oktylfenol, se pouţívají k průmyslové výrobě alkylfenol-polyethoxylátů slouţících jako 

neiontové detergenty a také jako antioxidanty. Ačkoliv samotné detergenty nejsou 

estrogenní, zpracování jimi kontaminované vody v čistírnách odpadních vod rozkladem 

aktivovaným kalem vede ke vzniku persistentních hydrofobních metabolitů s estrogenní 

aktivitou
42, 43

 kumulujících se v čistírenském kalu
44

. Jak jiţ bylo uvedeno výše, 

nejproblematičtější z alkylfenolů 4-nonylfenol napodobuje přirozený hormon 17β-estradiol 

a je spojován s feminizací vodních organismů (hormonálně vyvolaný projev sekundárních 

pohlavních znaků samičích u samců), poklesem rybí plodnosti a sníţením mnoţství 

přeţívajících juvenilních jedinců
45, 46, 47

.  

K významným zdrojům alkylfenolů patří také alkylfenolpolyethoxyláty, kdy 

postupnou oxidací polyethoxylátového řetězce můţe dojít aţ ke vzniku příslušných 

alkylfenolů, jak je zobrazeno ve schématu na Obrázku 7.  

Do ţivotního prostředí alkylfenolpolyethoxyláty vstupují hlavně pouţíváním 

různých průmyslových čisticích prostředků (např. při praní vlny, zpracování dřevoviny, 

papíru a textilu), barev, agrochemikálií a například také různých emulzních polymerů 

nebo antistatických přípravků
24

. Nejpouţívanějšími alkylfenolpolyethoxyláty jsou 

nonylfenolpolyethoxyláty (můţe se však jednat také pouze o ethoxyláty). Mají široké 

vyuţití. Pouţívají se hojně v domácnostech, a proto patří k významným zdrojům 

znečištění především městských odpadních vod. Bývají také sloţkou různých 

kosmetických přípravků, šamponů, deodorantů, krémů apod. nebo se rovněţ pouţívají jako 

spermicidy (lubrikanty a antikoncepční prostředky). Oktylfenolethoxyláty a 4-oktylfenol 

jsou však do ţivotního prostředí vnášeny především pouţíváním neionogenních tenzidů.
17
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Obrázek 7: Oxidace polyethoxylátového řetězce (převzato a upraveno)
41

 

Alkylfenoly, které jsou v ţivotním prostředí sledovány v souvislosti s jejich 

toxicitou, jsou především 4-nonylfenol, 4-oktylfenol a 4-terc-oktylfenol. Ze souboru 

alkylfenolů je výskyt těchto sloučenin v ţivotním prostředí nejčastější a nachází se 

přednostně ve vodě, sedimentech, v půdě a v také ţivých organismech. Jedná se především 

o vodní ţivočichy. Dalším sledovaným souborem alkylfenolů jsou methylfenoly, 

dimethylfenoly, trimethylfenol, ethylfenoly a o-isopropylfenol. Zástupci methylfenolů jsou 
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p-kresol a o-kresol. Monitorované dimethylfenoly jsou 3,5-xylenol, 3,4-xylenol a 2,6-

xylenol. Ethylfenoly jsou p-ethylfenol a o-ethylfenol. Para-alkylfenoly, které byly zjištěny 

ve vodních organismech, jsou 4-sec-pentylfenol, 4-isopentylfenol, 4-terc-pentylfenol a 

4-sec-butylfenol.
15

  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, alkylfenoly se nacházejí v ţivotním prostředí v různých 

matricích. Mohou to být půdy, které jsou ošetřovány hnojivy a to jak přírodními (kejdové 

kaly), tak i umělými (anorganická hnojiva) nebo jsou kontaminované z vnějšího prostředí. 

Kontaminace bývá zapříčiněna jiţ uvedenými průmyslovými odpadními vodami nebo také 

nevhodným skladováním látek obsahujících alkylfenoly ve skladištích umístěných na těchto 

půdách. Jedná se především o unikající paliva.  

Koncentrace 4-nonylfenolu v půdě ošetřené kejdovými kaly můţe dosahovat v průměru 

kolem 0,021 µg/g a v půdě ošetřené anorganickými hnojivy 0,013 µg/g. Uvedená koncentrace 

se však můţe měnit v závislosti na ročním období. V zimě je koncentrace 4-nonylfenolu 

v půdě mnohem vyšší neţ v létě.
41

 Jiní autoři zase uvádí, ţe koncentrace 4-nonylfenolu v půdě 

ošetřené kejdovými kaly dosahuje hodnot aţ 1,4-1,6 mg/kg. Jedná se ovšem o půdy, na které 

bylo aplikováno velké mnoţství kejdových kalů. V půdě neošetřené těmito kaly jsou 

koncentrace 4-nonylfenolu výrazně niţší (0,01-0,98 μg/kg).  

Koncentrační hladiny 4-nonylfenolu v půdě jsou ovlivňovány především procesy 

biodegradace, sorpce a těkání. Osmdesát procent 4-nonylfenolu je z půdy degradováno jiţ 

během jednoho měsíce, zbylých 20 % je persistentní a v půdě proto přetrvává. Díky svým 

lipofilním interakcím se 4-nonylfenol velmi dobře váţe na huminové kyseliny obsaţené 

v organických sloţkách a proto je sorpce do půdy velmi významná. Naopak těkání  

4-nonylfenolu z půd není natolik významné, protoţe jen 0,22 % z 1 g 4-nonylfenolu/kg 

půdy vytěká během čtyřiceti dní. Mobilita je proto velmi nízká, protoţe 4-nonylfenol se 

pevně váţe na částice půdy
16

.  

Veškeré alkylfenoly jsou zaznamenány ve zvýšených koncentracích celosvětově a to 

hlavně ve vodách, vodních organismech ale také vodních sedimentech. Vzhledem k tomu, 

ţe obecně jsou alkylfenoly látky jen minimálně rozpustné ve vodě, uvolňují se proto do 

vodního prostředí velmi pomalu. Při aerobních podmínkách dochází k biodegradaci na 

neškodné produkty v závislosti na teplotě jiţ během desítek dní oproti tomu v anaerobních 



Alena Šafářová: Alkylfenoly v ŢP 

2011   17 

podmínkách a hlavně v sedimentech je biodegradace mnohem pomalejší, a tím se 

sedimenty stávají v budoucnu velkým rizikem pro ţivotní prostředí.  

Do vody se tedy alkylfenoly dostávají především jako přeměněné produkty 

z přírodních (splavování vody z polí ošetřených kejdou) a syntetických (desinfekce, 

tenzidy v odpadních vodách) látek. Kontaminovaná můţe být proto povrchová voda (řeky, 

jezera, moře), ale i voda podzemní. Vysoký obsah 4-nonylfenolu bývá v řekách (hodnoty 

v rozmezí 0,7 ng/l aţ 15 μg/l). Významnou úlohu zde opět hraje variace ročních období. 

V létě je koncentrace 4-nonylfenolu mnohem vyšší v důsledku zvýšené mikrobiální 

aktivity, kdy v závislosti na vyšší teplotě vody dochází také k rychlejší degradaci 

nonylfenolethoxylátů. Dalšími faktory ovlivňujícími obsah 4-nonylfenolu ve vodě jsou 

rychlost průtoku, rychlost sedimentace a velikost částic sedimentu.
16

  

Zvýšené koncentrace 4-nonylfenolu v řekách jsou důsledkem především nízké 

účinnosti čistíren odpadních vod, které dokáţou eliminovat jen asi 24 % nonylfenolických 

sloučenin. Toto číslo je ale nepřesné, protoţe nezahrnuje i mnoţství 4-nonylfenolu, který 

se adsorbuje na říční sedimenty. 

Významná je také jejich schopnost bioakumulace ve vodních organismech, pro 

které jsou toxické (vykazuje jak akutní tak i chronickou toxicitu) a ovlivňují jejich 

reprodukci, protoţe mají schopnost ovlivňovat funkci estrogenu, coţ můţe mít váţné 

dopady na zdraví člověka, ţivočichů a na rovnováhu ekosystému. Mohou také sniţovat růst 

řas a dalších vodních rostlin, zpomalují dospívání ryb a mají vliv na jejich reprodukci, protoţe 

mohou způsobovat i jejich hermafroditismus.  

Kumulace alkylfenolů a jejich následné chování v organismu je sledováno u ryb, 

měkkýšů (škeblí, mušlí), korýšů, řas a planktonu. V případě ryb se jedná o pstruhy, halančíky, 

tresku, lososa a střevli. Měkkýši, kteří byli zkoumáni, jsou mlţi (slávka jedlá, astarte 

montagui). Další významná ţivočišná matrice, ve které jsou sledovány alkylfenoly, je plankton 

(dafnie). Zástupcem korýšů je vilejš stvolnatý a garnát a mezi řasy, které jsou sledovány, patří 

především zelené řasy.
24

 

Pro výše zmiňované vodní organismy je 4-nonylfenol toxický jiţ při poměrně nízkých 

koncentracích. Maximální akceptovatelná koncentrace 4-nonylfenolu ve vodě podle Soarese 

je 10 μg/l, protoţe taková koncentrace ještě nepůsobí toxicky na vodní organismy. Směrnice 
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EPA (Environmental Protection Agency) určuje mnohem přísnější limity, a sice 6,6 μg/l ve 

sladké vodě a 1,7 μg/l ve slané vodě. 

Jak jiţ bylo uvedeno, 4-nonylfenol vstupuje také do podzemní vody, kam se dostává 

hlavně průsakem z povrchových vod. Obsah 4-nonylfenolu v podzemní vodě v okolí 

kontaminovaných řek odpadními vodami, se pohybuje průměrně v rozmezí 0,1-0,8 mg/l. 

Přičemţ v okolí septiků se jeho koncentrace pohybují dokonce aţ kolem 1,2 g/l 

a v zemědělských oblastech je to 0,16-0,38 μg/l. V oblastech, kde se nacházejí skládky 

odpadků, je obsah 4-nonylfenolu v podzemních vodách niţší jak 100-280 ng/l, coţ je 

vysvětlováno především přítomnosti velkého mnoţství mikroorganismů, prostřednictvím 

kterých dochází k jeho biodegradaci.  

Obecně je ale odstranění 4-nonylfenolu z podzemních vod velmi pomalé především 

zásluhou nízkého obsahu kyslíku, nízké a stabilní teplotě a především díky nepříznivým 

podmínkám pro mikrobiologické organismy. Většina podzemních vod je v pohybu, který 

závisí na procentickém zastoupení pórů v horninách. Právě pohybem podzemních vod 

z ohnisek znečištění můţe docházet aţ k znečišťování zdrojů pitné vody.  

Proces speciální úpravy a ošetření vody (filtrace aktivním uhlím, ozonizace a chlorace) 

dokáţe odstranit pouze 95 % 4-nonylfenolu. Například ve Španělsku byla stanovena 

koncentrace 4-nonylfenolu v upravené pitné vodě 85 ng/l a v Německu 15 ng/l.
16

 

Alkylfenoly jsou obsaţeny nejen v hydrosféře, odkud se dostávají do ţivých 

organismů, ale vzhledem ke svému hydrofobnímu charakteru mají tendenci adsorbovat se 

na vodní sedimenty, které mohou pak působit jako jejich významné rezervoáry. Výskyt 

alkylfenolů v sedimentech ve sladkovodním ekosystému je sice poměrně dostatečně 

zdokumentován, ale jen málo studií se zabývá sedimenty v mořích a oceánech.
48  

Sedimenty mohou obsahovat aţ 13 mg 4-nonylfenolu na 1 kg vysušeného bláta
24

. 

Naopak v písku jsou koncentrace mnohem niţší a to zásluhou především menšímu 

obsahu organické hmoty (13-55 ng/g)
49

. Adsorpce 4-nonylfenolu na sedimenty probíhá 

dvěma způsoby. První je hydrofilní interakce s minerálními komponentami a druhý je 

hydrofobní interakce s organickou hmotou
16

.  

Alkylfenoly se nacházejí také v atmosféře, protoţe jsou schopny se velmi pomalu 

uvolňovat. Sloučeniny 4-oktylfenol a 4-nonylfenol lze označit jako semivolatilní (polotmavé) 

organické látky, které mohou cirkulovat mezi jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí. 
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Zdrojem těchto atmosférických alkylfenolů jsou především kontaminované řeky, ze kterých 

tyto látky těkávají do ovzduší
50

. Do ovzduší pravděpodobně vstupuje v adsorbované formě 

na tuhých částicích, na které se velmi silně sorbují.  

Obsah 4-nonylfenolu v ovzduší se pohybuje v rozmezí 2,2-70 ng/m
3
. Mokrou 

depozicí (déšť a sníh) se 4-nonylfenol vrací zpět do vodních ale i terestrických 

ekosystémů. Obsah 4-nonylfenolu v dešťové vodě se liší především v závislosti na lokalitě 

odběru: příměstské oblasti (0,534 μg/l), městské oblasti (0,062 μg/l) a oblasti venkova 

(0,099 μg/l). V zimním období bývají zpravidla naměřeny mnohem vyšší průměrné 

koncentrace 4-nonylfenolu v atmosféře (0,346 μg/l). Ve sněhových sráţkách bývá průměrně 

obsaţeno 0,25 μg/l 4-nonylfenolu, v městských oblastech obsahují sněhové sráţky dle 

předpokladu vyšší nejvyšší přípustní hodnoty (0,50 μg/l)
16

. 

Hlavním rizikem expozice 4-oktylfenolu pro člověka je jeho pouţití společně 

s potravinami. Po expozici je distribuován do všech částí těla a jeho nejvyšší koncentrace 

bývají vzhledem k jeho lipofilitě nalezeny v tucích. Dále se můţe vstřebávat také kůţí. 

Vzhledem k tomu, ţe oktylfenolethoxyláty mají silný odmašťovací a dehydratační účinek, 

jejich nebezpečí proto spočívá při vniknutí do oka a při potřísnění pokoţky. Také 

u člověka je 4-oktylfenol schopen ovlivňovat činnost genů citlivých na estrogen. 

Dosavadní studie sice určují, ţe tento efekt je poměrně slabý, a proto probíhají neustále 

další studie.
10, 51, 52 

 

3.3.1 Chování alkylfenolů v ţivotním prostředí  

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na procesy, kterými alkylfenoly v ţivotním 

prostředí procházejí. Jedná se především o jejich biodegradaci, bioakumulaci a biokoncentrace. 

Alkylfenoly podléhají v ţivotním prostředí jak abiotickým tak také biotickým degradačním 

procesům. Z abiotických procesů je významný především fotooxidační proces a fotolýza, která 

byla studována ve vodě. V případě mělkých vod byl zjištěn poločas ţivota 4-oktylfenolu a také 

4-nonylfenolu v rozmezí 10-15 hod. Jakmile ale vzroste hloubka vody o 20-25 cm, tak dochází 

ke zvýšení jejich poločasu ţivota cca 1,5×. Tento jev lze vysvětlit skutečností, ţe se zvyšující 

se hloubkou klesá intenzita slunečního záření a proto nemůţe dobře probíhat hydrolýza 

z důvodu absence snadno hydrolyzovatelných funkčních skupin.  
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Biodegradace 4-oktylfenolu a 4-nonylfenolu probíhá různě dlouhou dobu a to 

především v závislosti na typu matrice, ve které vlastní degradační procesy probíhají. 

Významné jsou talé podmínky, za kterých biodegradace probíhá.  

V anaerobních podmínkách se doba poločasu existence alkylfenolů výrazně zvyšuje. 

Jmenovitě v případě 4-oktylfenolu se doba jeho poločasu ţivota zvyšuje z dvaceti tří dnů 

aţ na osmdesát tři dnů a u 4-nonylfenolu z přibliţně čtyřiceti jedněch dnů aţ na šedesát 

devět dní. Významný vliv má rovněţ teplota. Se zvyšující se teplotou se rychlost 

biodegradace zvyšuje a dochází tak ke sníţení jejich poločasu ţivota.  

Biodegradační procesy v půdě bývají ovlivněny také přítomností vegetace. Bylo 

prokázáno, ţe po třiceti dnech od aplikace 4-nonylfenolu do půdy osázené rostlinami, 

jmenovitě řepkou olejnou je obsah residuálního 4-nonylfenolu jen 8,3 % z celkového 

aplikovaného mnoţství, kdeţto v půdě neosázené rostlinami to je 18 % residuálního  

4-nonylfenolu.  

Provádějí se rovněţ různé testy, podle kterých se biodegradace těchto látek studuje 

a vyvozují se pak moţné negativní důsledky pro ţivotní prostředí. Například autoři Klecka 

a kol. uvádějí ve své publikaci různé screeningové testy, die-away testy a ready testy, které 

během svého výzkumu aplikovali. Dospěli k závěru, ţe screeningové testy nejsou pro studium 

biodegradace alkylfenolů příliš vhodné. Jako nejvhodnější pro 4-oktylfenol a 4-nonylfenol 

povaţují die-away testy
53

. V Tabulce 4 uvádím pro představu jednotlivé poločasy ţivota 

studovaných alkylfenolů v jednotlivých matricích. 

Tabulka 4: Poločasy ţivota alkylfenolů v různých matricích (převzato a upraveno)
53

 

Matrice 
Poločas ţivota (dny) 

4-oktylfenol 4-nonylfenol 

Říční voda 23,0 40,8 

Mořská voda 20,0 5,9 

Mořské sedimenty  20,0 26,3 

Půda * 10,4 

Písek * 4,5-16,7 

Vysvětlivky k tabulce: * nestanoveno 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, sloučenina 4-nonylfenol patří mezi lipofilní látky. 

Srovnáním rozdělovacích koeficientů n-oktanol/voda (KOW) 4-nonylfenolu (KOW = 4,48) 

a nonylfenolethoxylátu (KOW = průměrně kolem 4,20) je patrné, ţe v případě 

nonylfenolethoxylátů je tato hodnota jen nepatrně niţší, coţ lze vysvětlit tím, ţe jsou 
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v jejich molekulách obsaţeny polární ethoxy skupiny. Obecně lze tedy konstatovat, ţe 

bioakumulace bude záviset především na délce ethoxy řetězce a tedy také na počtu 

polárních skupin, které jsou v něm obsaţeny. Niţší řady alkylfenolethoxylátů jsou ve vodě 

spíše nerozpustné a tedy budou mít proto také mnohem lipofilnější charakter.
24  

Právě 

lipofilita 4-nonylfenolu vede k jeho biokoncentraci. 

Na základě studia obsahu 4-nonylfenolu v rybách bylo prokázáno, ţe nejvyšší 

koncentrace 4-nonylfenolu byla prokázána ve ţluči a také v játrech, kde dochází k rozkladným 

procesům. Metabolit 4-nonylfenolu, který byl nalezen právě ve ţluči a játrech ryb, je 

glukuronidový konjugát 4-(hydroxyl-nonyl)-fenol. Bylo rovněţ zjištěno, ţe potěr plotice 

obecné dokáţe poměrně rychle přeměňovat 4-terc-oktylfenol na polární metabolity a tato 

metabolická schopnost pak zvyšuje dozrávání jednotlivých larev.
53 

V následující Tabulce 5 

uvádím výsledky testování biokoncentrace 4-nonylfenolu a 4-oktylfenolu. 

Tabulka 5: Testování biokoncentrace alkylfenolů
53

 

Druh Test 
BCF 

l/kg mokré váhy 

Rychlostní konstanty 

a poločas ţivota 

4-nonylfenol 

Losos atlantský 
Salmo salar 

4-d test Static 
170-310 μg/l NP 

280 (k1/k2) 
45 l/kg/d (příjem) 
t1/2: 4 d (eliminace) 

Střevle potoční 
Phoxinus phoxinus 

20-d expozice 
7-eliminace  
a) 4,9 μg/l NP 
b) 22,7 μg/l NP 

a) 271 
b) 344 

a) 133 l/kg/d (příjem) 
t1/2: 1,4 d (eliminace) 
b) 193 l/kg

/
d (příjem) 

t1/2: 1,2 d (eliminace) 

Slunečnice obecná 
Lepomis macrochirus 

28-d test 
5,6; 12,4; 27,6; 59; 

126 μg/l NP 
220 x 

Halančík 
7-d expozice 
1-d eliminace 
3,6 μg/l NP 

167 t1/2: 9,9 h (eliminace) 

4-oktylfenol 

Halančík 
7-d expozice 
1-d eliminace 
4,7 μg/l OP 

261 t1/2: 7,7 h (eliminace) 

Vysvětlivky k tabulce: 

k1 – rychlostní konstanta příjmu, k2 – eliminační konstanta, d – den, NP – nonylfenol, OP – oktylfenol, 

t1/2 – poločas rozpadu, x - nestanoveno 

Bioakumulace 4-nonylfenolu byla sledována rovněţ u řas, ryb a také vodních ptáků, 

kteří ţijí v znečištěném prostředí nebo případně v okolí kontaminovaných řek. Nejvyšší 

obsah 4-nonylfenolu byl pozorován v řasách a to v rozsahu koncentrace 1,5-38 mg/kg 

s biokoncentračními faktory od 200-10 000. V rybách se obsah 4-nonylfenolu pohyboval 



Alena Šafářová: Alkylfenoly v ŢP 

2011   22 

od 0,03 do 1,59 mg/kg a u divokých kachen dosahoval hodnot 0,03-1,2 mg/kg, přičemţ 

nejvyšší koncentrace byla nalezena převáţně v jejich svalstvu. Biokoncentrační faktor 

v průběhu čtyřiceti dvou denní expozice střevle potoční 4-nonylfenolem rostla v rozmezí 

od 245 do 380 v průtokovém systému, ve kterém se koncentrace 4-nonylfenolu zvyšovala 

od 0,33 do 2,36 μg/l. To znamená, ţe dlouhodobá expozice i nízkým koncentracím můţe 

vést k jeho akumulaci v rybách.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, nejvíce se akumuluje 4-nonylfenol v řasách a jelikoţ jsou 

řasy přímo spojeny s trofickou úrovní ryb, vstupuje 4-nonylfenol do jejich organismů také 

potravou. Přítomnost 4-nonylfenolu v rybách je obvykle spojena především s vypouštěním 

odpadních vod z čistíren odpadních vod. 
18 

Soares a kol. například prokázali, ţe 

distribuce 4-nonylfenolu do orgánů ryb vede přes ocasní cévy a po 144 hod je většina 

4-nonylfenolu nalezena ve ţluči a stolici a to převáţně jako konjugáty. Nicméně určitá 

část 4-nonylfenolu vstupuje do svalové tkáně a lze tak usoudit, ţe chronická expozice 

pak povede k trvalému hromadění 4-nonylfenolu především ve svalech, které 

představují většinu tělesné hmotnosti.
16

 Výsledky testování bioakumulace alkylfenolů 

do organismů vodních ţivočichů jsou uvedeny v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Testování bioakumulace alkylfenolů do organismů vodních ţivočichů 
53 

Druh Experiment Sledování  
BAF 

l/kg mokré 

váhy 

4-nonylfenol 

Pstruh duhový 
Parma obecná 
Jelec tloušť 

Řeka Glatt a její přítoky 

(Švýcarsko) 
NP = 3,9 μg/l ve vodě 

6 
15 
7 

Slunečnice 

obecná  

Pobřeţí, NP aplikován kaţdý 

druhý den po 20 dní,  
dávky: 3; 30; 100; 300; μg/l 

Maximální hladina NP ve vodním 

sloupci 2 hod po aplikaci:  
5±4, 23±11, 76±21 a 243±41 μg/l 

87 

Plecoglossus 

altivelis 
Řeka protékající jezerem 

Biwa (Japonsko) 

NP (ve vodě) = 0,14-3,08 μg/l 
NP (v rybě) = 10-110 mg/kg 
(mokré váhy) 

21 

4-oktylfenol 

Plecoglossus 

altivelis 
Řeka protékající jezerem 

Biwa (Japonsko) 

OP (ve vodě) = ND-0,07 μg/l 
OP (v rybě) = ND-5,7 mg/kg 

(mokré váhy) 

297 

Vysvětlivky k tabulce: NP – nonylfenol, OP – oktyfenol, BAF – bioakumulační faktor 
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3.4 Moţnosti odstranění alkylfenolů z ţivotního prostředí 

Vzhledem k širokému měřítku pouţití a současně také poměrně velmi vysoké 

biologické stabilitě a rovněţ nezanedbatelné estrogenní aktivitě lze alkylfenoly povaţovat 

za nejzávaţnější environmentální estrogeny.  

Poměrně účinného odstranění estrogenity 4-nonylfenolu lze docílit pomocí 

ligninolytických enzymů
54, 55

. Avšak vůči směsným kulturám mikroorganismů přítomným 

v aktivovaném kalu, v povrchových vodách nebo v půdě jsou alkylfenoly velmi resistentní. Ve 

značné míře se adsorbují na sedimenty, půdní částice a organickou hmotu v kalových 

agregátech, coţ vlastně sniţuje jejich biologickou dostupnost pro mikroorganismy a současně 

také mobilitu v prostředí.
38, 56 

. Biodegradace alkylfenolů je podmíněna především dostatečným 

přístupem kyslíku
38

 . Na základě této skutečnosti probíhá v sedimentech nebo v půdě rozklad 

zpravidla mnohem pomaleji neţ ve vodním sloupci. Anaerobně stabilizovaný kal z čistírny 

odpadních vod obvykle obsahuje vysoké koncentrace nonylfenolu, který se však v případě 

aplikace kalu v zemědělství dostává do půdy. V anaerobních podmínkách uvnitř kalových 

agregátů je nonylfenol resistentní, biodegradaci podléhá pouze na povrchu agregátů nebo 

v homogenizované směsi půdy a kalu za dostatečného přístupu kyslíku.
56 

  

Jak jiţ bylo popsáno, biodegradabilita nonylfenolu významně závisí také na teplotě, 

coţ bylo prokázáno například pomocí laboratorního modelu SCAS (Semi-Continuous 

Activated Sludge tj. semikontinuální model s aktivovaným kalem). Zatímco při teplotě 

v rozmezí 10-15 °C bylo dosaţeno účinnosti odstranění nonylfenolu 30-50 % a při teplotě 

kolem 28 °C činil stupeň odstranění dokonce aţ 99 %.
57

 Rovněţ byl shledán pozitivní vliv 

vyšší teploty na rozklad nonylfenolu v sedimentech
58

. 

Důleţitým faktorem z hlediska biologické rozloţitelnosti alkylfenolů je především 

struktura alkylu. Respirometrické testy biodegradability se směsnou kulturou mikroorganismů 

(podle ČSN EN 29408)
59

 prokázaly, ţe zatímco směs rozvětvených isomerů 4-nonylfenolu 

nejeví za daných podmínek ţádné známky rozkladu, lineární 4-nonylfenol podlehl alespoň 

částečné biodegradaci. Stupeň rozkladu 4-n-nonylfenolu, vypočítaný na základě biochemické 

spotřeby kyslíku za dvacet osm dní činil 60 %, coţ je právě limitní hodnota pro hodnocení 

látky jako snadno rozloţitelné. Z aktivovaného kalu byly také izolovány kvasinky Candida 

maltosa, které jsou schopné rozkládat nonylfenol výhradně s lineárním alkylem.
60

 Rozvětvené 



Alena Šafářová: Alkylfenoly v ŢP 

2011   24 

isomery nonylfenolu za určitých podmínek utilizují například bakterie rodu Pseudomonas
58

 

nebo Sphingomonas
61

. 

V následujícím textu se zaměřím na další moţnosti odbourávání studovaných 

endokrinních disruptorů. Například Tanaka a kol. se pokoušeli rozkládat nonylfenol také 

elektrochemicky, a sice vyuţitím platinou pokryté titanové elektrody. Na základě experimentů 

prokázali, ţe látky o počáteční koncentraci 1,0 mmol/l byly rozloţeny během 100-200 min.
62

. 

Co se týká dalšího vyuţití fyzikálních a chemických metod k odstranění těchto endokrinních 

disruptorů ze ţivotního prostředí, tak byla také věnována pozornost moţnosti vyuţití aktivního 

uhlí.
63

 Odstraňovací kapacita aktivního uhlí je však limitována kontaktním časem, konkurencí 

s přírodním organickým materiálem, rozpustností kontaminantu a také pouţitým typem 

aktivního uhlí. Četné studie z poslední doby testují rovněţ odstranění mikropolutantů, jako 

jsou endokrinní disruptory, za pomoci různých typů membrán a filtračních systémů.
64, 65, 66, 67 

Procesy pouţívané běţně ve vodárenské úpravě, jako je koagulace, flokulace 

a precipitace se ukázaly neúčinnými pro odstranění rozpuštěných organických kontaminantů 

a o včetně ED látek
68, 69

. Účinnost pouţívaných oxidativních procesů, jako chlorace 

a ozonizace, závisí především na struktuře kontaminantu a také dávce oxidantu.  

Naopak biologické procesy pouţívané v čistírnách odpadních vod, jako je aktivace, 

biofiltrace a půdní filtrace (soilaquifer), prokázaly schopnost značné redukce koncentrace ED. 

Byla popsána také schopnost aktivovaného kalu odstranit nonylfenol
70, 71

. Pokles jeho 

koncentrace při průchodu čistírnou odpadních vod je vztahován, vzhledem k jeho 

hydrofobicitě, především k mechanismu sorpce na tento aktivovaný kal
45

. Dochází tak proto 

jen k přemístění do další environmentální matrice. K další eliminaci nonylfenolu z vodního 

prostředí můţe docházet také sorpcí na částečky, sedimenty a akumulací v tkáních vodních 

organismů
72, 73, 74

. 

Řada dalších autorů popsala také mechanismus degradace neiontových detergentů 

alkylfenolpolyethoxylátů při zpracování odpadní vody
42, 43, 57, 75

. Iniciální zkrácení 

ethoxylátového řetězce těchto molekul vede k tvorbě meziproduktů jako je například mono- 

a di-ethoxylát, alkylfenol a mono- a dikarboxylované alkylfenoly. Vzhledem k limitované 

rozpustnosti ve vodě a tím také sníţené biodostupnosti nastává konečná biodegradace těchto 

metabolitů mnohem pomaleji.  
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Několik bakteriálních druhů, jako například Sphingomonas xenophaga, Sphingomonas 

cloacae a Sphingobium amiense bylo izolováno a popsáno, jako mikroorganismy odpovědné 

za degradaci nonylfenolu
70, 76, 77, 78

. Tyto bakterie metabolizovaly aromatickou část nonylfenolu 

na odpovídající C9 alkoholy.  

Rovněţ řada druhů hub je schopna degradace endokrinních disruptorů, avšak pouze jen 

některé mají dostatečně vysoký degradační potenciál. Mezi zvláště degradačně aktivní patří 

zástupci tzv. hub bílé hniloby, které produkují nespecifické extracelulární ligninolytické 

enzymy: mangan peroxidasy (MnP), lignin peroxidasy (LiP) a lakasy (Lac). Díky těmto 

uvedeným enzymům degradují lignin stejně dobře jako mnoho persistentních 

environmentálních polutantů včetně ED látek jako např. nonylfenol
79, 80

  

Soares a kol.
79

 studoval degradaci nonylfenolu čtyřmi zástupci ligninolytických hub 

(Bjerkandera sp., Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, a Trametes versicolor). 

Z počáteční koncentrace nonylfenolu 100 mg/l, za přítomnosti glukosy jako kosubstrátu 

a statické kultivace, kultury Bjerkandera sp. a Trametes versicolor odstranily přibliţně 96 % 

nonylfenolu a to během patnácti dnů, kdeţto úbytek nonylfenolu u kultur Pleurotus ostreatus 

a Phanerochaete chrysosporium se pohyboval od 37 do 70 % a od 30 do 50 %. Ve studii 

zaměřené na vliv kultivačních podmínek během degradace bylo zjištěno, ţe Bjerkandera sp. je 

schopen v podmínkách třepané kultivace odstranit nonylfenol o koncentraci 50 mg/l z 95 % 

během pěti dnů, zatímco při statické kultivaci její degradační rychlost aţ dvaapůlkrát poklesne. 

Naopak Trametes versicolor za třepané kultivace není schopen nonylfenol vůbec degradovat.
81

  

Dalšími studovanými houbovými mikroorganismy jsou mikromoláty z povrchových 

vod, jako např. Clavariopsis aquatica patřící mezi askomycety rodu Massarina 

a neidentifikovaný mitosporický houbový izolát označený jako UHH 1-6-18-4
82

. Tyto 

organismy byly schopny degradovat technickou směs nonylfenolů stejně dobře jako  

4-nonylfenol. Degradace nonylfenolu byla publikována i u kvasinkového izolátu druhu 

Candida aquaetextoris původně izolovaného z kalu odpadní vody továrny textilního průmyslu. 

U tohoto mikroorganismu byl publikován dosud ojediněle růst na 4-nonylfenol o počáteční 

koncentraci 100 mg/l za podmínek absence dalšího zdroje uhlíku.
83

 Během procesu byl  

4-nonylfenol kompletně degradován během čtrnácti dnů, coţ bylo doprovázeno vznikem  

4-acetylfenolu a růstem mikroorganismu
84

. 
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4 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY ČR A EU 

K zamezení nekontrolovatelnému šíření chemických látek v ţivotním prostředí 

a k zmírnění dopadů na zdraví lidí a ţivočichů, byla sjednána dne 22. května 2001 

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech. V platnost vstoupila dne 

17. května 2004. K účinnosti úmluvy přispívá i její pravidelné hodnocení na zasedáních 

smluvních stran, kde jsou předkládána data o výskytu persistentních organických polutantů 

(POPs) v ţivotním prostředí. Ve střední a východní Evropě výrazně přispívá k monitoringu 

POPs právě Česká republika a to především prostřednictvím Výzkumného centra pro 

chemii ţivotního prostředí a ekotoxikologii Masarykovy univerzity v Brně, které je také 

sídlem Národního POPs centra. 

Dne 18. prosince 2006 bylo Evropským parlamentem schváleno nařízení 

č. 1907/2006 o hodnocení, registraci, omezování a povolování chemických látek. Toto 

nařízení dalo vzniku Evropské agentury pro chemické látky často uváděné pod názvem 

REACH (zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho 

obsahu - registrace, evaluace (hodnocení) a autorizace (povolování) chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.
85

 Cílem REACH je také ochrana zdraví 

a ţivotního prostředí. V podstatě se vztahuje na všechny chemické látky. Zabývá se jak 

chemickými látkami vyuţívanými v průmyslu, tak i chemickými látkami z kaţdodenního 

ţivota, kam bezesporu patří nátěrové hmoty, čisticí prostředky a mnohé další látky.
86 

Seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky stanoví příloha směrnice 

2000/60/ES.
87

 O způsobu fungování Integrovaného registru znečištění a ohlašovacích 

povinnostech informuje zákon o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí 

25/2008 Sb.
88

 V březnu 2010 Vláda České republiky svým usnesením č. 226 přijala 

Program na sníţení znečištění povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými 

látkami na období 2010-2013. Program byl zpracován dle poţadavku vyplívajícího ze 

směrnice 2006/11/ES transportované do české legislativy § 38 odst. 5 vodního zákona, kde 

má vláda České republiky moţnost přijetí takového programu
89

.  
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5 METODY ANALÝZY ALKYLFENOLŮ 

Výběr metody a postupu stanovení alkylfenolů závisí především na tom, v jaké 

matrici se tyto látky nacházejí, zda se tedy jedná o vodu, půdu, sedimenty či ovzduší. 

V následujících kapitolách se proto budu zabývat nejen stanovením vybraných alkylfenolů, 

ale rovněţ odběrem vzorků, jejich zpracováním a také jejich úpravou před vlastní analýzou. 

5.1 Odběr a úprava vzorků 

Pro odběr vzorků jednotlivých matric se pouţívají různá odběrová zařízení. Jejich výběr 

závisí hlavně na konzistenci vzorku, na moţnosti úniku sledované látky z matrice apod. 

Důleţitý je rovněţ způsob jakým se vzorky uchovávají před zpracováním a vlastní analýzou. 

K odběrům vzorků vodné matrice se mohou pouţít láhve nebo kontejnery 

z různých typů materiálů (např. borosilikátové
90

 nebo skleněné lahve
91

 nebo hliníkové 

láhve)
92

. Během transportu a uskladnění by měla být dodrţována teplota 4 °C
90

 případně 

5 °C
91

 a nebo lze vzorky také zmrazit na teplotu -20 °C, při které mohou být uchovávány 

i delší dobu
92

. Extrakce vzorků se můţe provádět buď do 24 hod.
90

 nebo také aţ během 

jednoho týdne od odebrání vzorku.
91

 

Pokud je analyzovanou matricí půda, pak se vzorky musí odebírat z vrtu a to pomocí 

vzorkovací tyče. Uskladňují se ve skleněné nádobě nebo se mohou také přechovávat 

zabalené v alobalu, aby se zabránilo případné degradaci UV zářením. Vzorky mohou být 

ve skleněných nádobách uchovávány při teplotě 4 °C.
41

 

Vodní sedimenty se vzorkují obdobně jako vzorky půdy. K odběrům se pouţívá 

tzv. drapákový vzorkovač a sediment se odebírá z hloubky cca 0-0,5 m. Doporučuje se odběr 

provést na více odběrových místech a pak jednotlivé dílčí vzorky smísit v jeden směsný 

vzorek. Takto odebraný vodní sediment se uchovává v kovové nádobě zmraţený a to na 

teplotu -20 °C
93,92

. Vzorky vodních sedimentů lze také odebrat pomocí těţších vzorkovacích 

mechanismů, které se spouštějí na dno na ocelových lanech. Mezi ně patří například 

multicorer, coţ je sada osmi průzračných válců o průměru 10-12 cm a délce 1 m s přítlačným 

zařízením, pro odběry nejsvrchnější části sedimentárního pokryvu. Uskladňují se ve 100 ml 

lahvích z tmavého skla. Uchovávají se opět ve zmraţeném stavu při teplotě -20 °C
94

. 
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Vzorky vzduchu se mohou odebírat pomocí velkoobjemových vzduchových 

vzorkovačů, které jsou sloţeny z velkoobjemového čerpadla, digitálního měřicího přístroje 

průtoku, kovového drţáku filtrů a dvou patron. Filtr ze skleněných vláken se zde pouţívá 

na zachycení atmosférických prachových částic. Objem vzorku vzduchu se pohybuje od 

400 do 1 000 m
3
.
95, 50

 

Před vlastní izolací hodnoceného analytu ze vzorku a vlastním analytickým 

instrumentálním stanovením se vzorky mohou různým způsobem upravovat a zpracovávat. 

Například vzorky vody se mohou okyselit na hodnotu pH=3 kyselinou chlorovodíkovou
96

, 

přidává se také 0,5 % chlorid sodný (NaCl) a filtrují se přes filtr ze skleněných mikrovláken 

(velikost pórů 1,6 μm)
92

 nebo 1,2 μm; 0,45 μm. K jednomu litru přefiltrovaného vzorku vody 

se pak přidá 4-n-nonylfenol jako tzv. „surrogate standard― (tzv. náhradní standard). 

Následně se zpravidla provádí extrakce analytů na tuhé fázi (SPE) a silylace 

(nejrozšířenější derivatizační postup při analýze vzorku plynovou chromatografií) extraktu 

N,O-bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamidem.
93

 

Vzorky půdy se mohou například upravovat tak, ţe se vlhká půda proseje přes síto, 

přičemţ doporučená velikost ok je 5,6 mm, naváţí se do skleněné nádoby a přidá se roztok 

vnitřního standardu (2-ethylenanthracen, 75 μg). Náplň nádoby se důkladně promíchá 

a nechá se přes noc stát, aby došlo k ustavení rovnováhy.
41

 

V případě vzorků sedimentů se tyto zpracovávají tak, ţe se nejprve podrobí 

lyofilizaci (vakuové vymrazování) a pak se homogenizují. Následně se přidává zpravidla 

50 μl (10 μg/ml) 4-n-nonylfenolu jako tzv. náhradní standard,
93

 jiný zdroj zase uvádí 

pouţití 4-terc-butylfenolu.
48

 Pokud ale není moţné vzorky ihned extrahovat, mohou se 

uchovávat zmraţené při teplotě -20 °C.
92

 

Exponované filtry, které obsahující vzorky ovzduší, se mohou zabalit do dvou vrstev 

alobalu, transportují se do laboratoře a uskladní se v mrazicím boxu. Spolu s filtry 

vzorkujícími vzduch se do laboratoře transportují také čisté, nepouţité filtry z důvodu 

vyloučení moţné kontaminace během transportu.
50, 95

 

5.1.1 Metody izolace a extrakce alkylfenolů  

Jak jiţ bylo uvedeno, nejpouţívanější metodou extrakce alkylfenolů z vod je 

extrakce na pevné fázi (SPE, Solid-Phase Extraction). Jedná se o fyzikální extrakční proces 
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zahrnující kapalnou a pevnou fázi. Pevná fáze má vyšší afinitu k ţádané látce neţ 

k rozpouštědlu, ve kterém je analyt rozpuštěn. Analyt pak setrvává a koncentruje se na 

povrchu sorbentu Tato metoda se dále také vyuţívá k přečištění a zakoncentrování 

vzorků.
97

 

Vzorky vody se filtrují přes hydrofilní membránový filtr o velikosti pórů 0,45 μm, 

Objem 500 ml takto přefiltrovaného vzorku se dále extrahuje extrakční patronou pro SPE 

se stacionární fází C18 rychlostí 5 ml/min. Po zkoncentrování se pak sorbent suší po dobu 

cca 30 min za pouţití zařízení pro SPE spojeného s vakuovým zařízením. Eluce 

zadrţených analytů se provádí celkem 2× 5 ml CH3OH/CH2Cl2 (methanol/dichlormethan) 

v poměru 9:1. Dalších 5 ml se přidá za pět minut po aplikaci prvních 5 ml. Po eluci se 

extrakt odpaří mírným proudem dusíku a přidá se ještě 300 µl methanolu a 1 µg/ml  

4-heptylfenolu jako vnitřního standardu.
90

  

Jako další metodu extrakce na pevné fázi (SPE) lze pouţít 200 mg (6 ml) kolony 

Oasis HLB (Waters, Milford, MA, USA). Tyto patrony se aktivují promytím 5 ml 

methanolu a 5 ml vody průtokem 5 ml/min. Vzorky vody (400 ml) protékají přes patrony 

rychlostí 5 ml/min. Poté se kolony proplachují 2 ml vody a pak se suší proudem dusíku po 

dobu asi 30 min. Eluce analytů se provádí směsí methanol/aceton/ethylacetát v poměru 

2:2:1 obsahující 0,1 % kyselinu mravenčí (2×3 ml). Odpaření extraktů na objem 500 µl se 

provede dusíkem při teplotě 40 °C ve vodní lázni.
91

  

V jiném případě zase autoři doporučují silylaci extraktu N,O-bis(trimethylsilyl) 

trifluoroacetamidem zařazenou po extrakci na tuhé fázi SPE
98

. 

K extrakci alkylfenolů (4-oktylfenol, 4-nonylfenol) ze vzorků vody se pouţívá také 

extrakční metoda tenkovrstvé kapalinové extrakce, kde jsou volně rozpuštěné alkylfenoly 

zachytávány v tenkém filmu oktanolu na tenkých vláknech polypropylenové membrány. 

Nejprve se smáčí dutá polypropylenová vlákna membrány oktanolem. Během několika 

sekund pak dochází k impregnaci pórů na stěnách vláken. Dále se aplikuje 100 ml roztoku 

vzorku, který se míchá po dobu 24 hod. Dochází tak k adsorpci na membráně. Alkylfenoly 

se pak desorbují methanolem, který se odstraní před HPLC (vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie) analýzou. 
99

 

Vzorek půdy se míchá 6 hod ve skleněné nádobě v dichlormethanu a následně se pak 

filtruje přes filtrační papír, který obsahuje disíran disodný (Na2S2O7). Pevná fáze se pak 
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promyje dichlormethanem a filtrát se pak před vlastní analýzou redukuje na malý objem, 

a sice odpařením proudem dusíku. 
41

 

Ze vzorku půdy lze analyty také získat pouţitím ultrazvukové extrakce. Jako extrakční 

rozpouštědla se zde mohou pouţívat například aceton, methanol, směs aceton/methanol 

v poměru 1:1 a ethylenacetát. Bylo prokázáno, ţe ethylenacetát a směs aceton:methanolu 

v poměru 1:1 vykazují větší extrakční účinnost. Extrakt se dále přečišťuje pomocí SPE, kde se 

vyuţívají florisilové náplně. Tuto metodu lze vyuţít také při úpravě vzorků vodních sedimentů, 

kdy je ale nezbytné zařadit ještě několik čistících kroků.
100

 

Jako extrakční činidlo při Soxhletově extrakci vodních sedimentů se pouţívá 

methanol. Extrakce probíhá po dobu 24 hod. Extrakt se zkoncentruje na menší objem 

například pouţitím rotační odparky a následně se ještě musí přečistit na koloně, která je 

naplněna silikagelem a bezvodým síranem sodným.
93

  

K extrakci se také můţe pouţívat dichlormethan, přičemţ extrakce však probíhá 

48 hod. Extrakt se opět zakoncentruje, přidá se hexan (přesné mnoţství však autoři 

neuvádějí) a vzorek se přečistí a frakcionuje na koloně naplněné silikagelem, který je 

deaktivován 5 % H2O. Eluce se provádí nejprve 20 ml dichlormethanu v hexanu 

(poměr 40:60) a pak 40 ml dichlormethanu v hexanu (poměr 80:20). Vzorek se pak 

zakoncentruje pod mírným proudem dusíku a následně se přidá vnitřní standard, kterým je 

v tomto případě 4-α-kumylfenol. Na začátku se ale jako náhradní standard přidává  

4-terc-butylfenol. Poté následuje vlastní analýza plynovou chromatografií s hmotnostním 

detektorem (GC/MS).
48

 

K extrakci se velmi často pouţívá také moderní systém ASE (Accelerated Solvent 

Extraction System), kdy se jako extrakční činidlo se pouţívá methanol. Mezi dvěma cykly 

probíhá čištění systému argonem v délce 60 s. Extrakty se dále filtrují přes 15 g bezvodého 

síranu sodného, který se promývá následně methanolem. Před extrakcí se do vzorku 

vodního sedimentu přidává vnitřní standard 4-n-nonylfenol.
92

 

Samotné extrakty se ještě před konečnou analýzou přečišťují kolonovou 

chromatografií. Pouţívá se kolona, která je naplněna 4,5 g 5 % deaktivovaného silikagelu 

(velikost pórů je 0,063-0,200). Kondicionace sorbentu se provádí 10 ml hexanu a eluce 

se provádí dichlormethanem v hexanu v poměru 25:75 a pak se postupně směsí 40:60, 

65:35, 80:20, nakonec eluují 20 ml dichlormethanu. První dvě frakce jsou pro analýzu 
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nepouţitelné, proto se musí odstranit, a zbylé tři frakce se nenásledně smísí v jeden 

vzorek. Po přečištění se pak provede derivatizace. Do vialek se vzorkem se přidá 100  µl 

N,O-bis-(trimethylsilyl)trifluoracetamidu a roztok se pak protřepává po dobu 10 s. Po 

dvou hodinách stání (za laboratorní teploty) se přidá 100 µl deionisované vody a opět se 

10 s protřepává. Poté se vzorek převede na kolonku s 5 g bezvodého síranu sodného 

a eluuje se 5 ml dichlormethanu. Následně se vzorek ve vialce zkoncentruje na 500 µl 

mírným proudem dusíku.
92

 

Exponované filtry, které obsahují vzorky ovzduší, se extrahují v Soxhletově 

extraktoru. Na filtr se přidá interní standard D8-4-n-nonylfenol (10 ng) a extrahuje se po 

dobu 16 hod 300 ml 10% diethyletheru v hexanu. Na filtr obsahující vzorky částic se přidá 

náhradní standard 4-n-nonylfenol a 4-n-oktylfenol (20 ng) a extrahuje se 16 hod 150 ml 

dichlormethanu. Po extrakci jsou vzorky uskladňovány v mrazničce při teplotě -20 °C. Do 

vzorku atmosférických částic se posléze přidá 20 ml hexanu a následuje odpaření 

rozpouštědla na rotační vakuové odparce. Objem vzorků se tak sníţí zhruba na 20 ml 

a vzorky jsou převedeny do vzorkovnic o objemu 50 ml. Vzorky se znovu odpařují 

tentokrát na objem 2 ml, převedou se do vialek a před přečištěním se uskladní přes noc 

v mrazničce při teplotě -20 °C.
50, 95

 

Vzorky se přečišťují na skleněné koloně, která je naplněná silikagelem. Po aplikaci 

vzorku na kolonu se kolona následně promyje 10 ml hexanu a pak se sloţky vzorku eluují 

30 ml hexanu a diethyletheru (v poměru 3:1). Tyto eluáty se odpaří na rotační odparce na 

objem 1 ml a přidá se k nim vnitřní standard D8-4-n-nonylfenol (10 ng). Následně se 

vzorky odpaří mírným proudem dusíku na objem 100 µl. 

K derivatizaci se pouţívá 100 µl BSTFA (butylsilyltrifluoracetamid) a 1% TMCS 

(trimethylchlorosilan), které se přidají do vzorků ve vialce a roztoky se pak zahřejí na 

teplotu 70 °C po dobu 1 hod. Po derivatizaci se objem vzorků doplní hexanem na objem 

200 µl. Obsah alkylfenolů se pak stanoví metodou plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí (GC-MS).
95, 50 

5.2 Instrumentální analytické metody 

K stanovení alkylfenolů ve vzorcích vody lze aplikovat metodu HPLC/DAD 

(vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí v diodovém poli). Jako mobilní fáze se 
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pro separaci na stacionární fázi C18 pouţívá zpravidla směs acetonitrilu a vody a to v poměru 

25:75. Voda se okyselí kyselinou trifluoroctovou na hodnotu pH=2. Průtoková rychlost je 

1 ml/min. Separace probíhá jiţ za laboratorní teploty. Vlnová délka pouţitá pro detekci  

4-oktylfenolu a 4-nonylfenolu je 278 nm. Retenční čas 4-oktylfenolu je 25,90 min  

a 4-nonylfenolu 27,80 min.
101

 Limity detekce (LOD) a kvantifikace (LOQ) uvedené v této 

práci jsou podstatně niţší neţ LOD a LOQ uváděné jinými autory pro LC/MS stanovení.  

K analýze vzorků lze pouţít také vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii 

s fluorescenční detekcí (HPLC/FLD). K separaci na koloně při teplotě 40 °C se můţe jako 

mobilní fáze pouţít směs vody a methanolu. Autoři pouţili v této práci pro analýzu 

následující profil gradientové eluce: 0-25 min 60%, 25-30 min 80%, 30-40 min 60% 

methanolu. Průtoková rychlost byla 1 ml/min. Pouţitá excitační vlnová délka pro detekci 

byla 275 nm a emisní vlnová délka byla 300 nm.
102

 

Například Ce´spedes a kol.
 90

 při analýze alkylfenolů metodou LC-MS/MS (tandemová 

hmotnostní spektrometrie ve spojení s klasickou kapalinovou chromatografií) pouţívali 

k separaci alkylfenolů kolonu se stacionární fází C18. K detekci pouţili UV-VIS detektor 

s diodovým polem (pouţívané vlnové délky autoři ale neuvádějí), který byl spojený v sérii 

s hmotnostním selektivním detektorem opatřeným ESI ionizací (elektrosprejem). 

K ESI/MS detekci 4-nonylfenolu a 4-oktylfenolu se pouţívá negativní ionizace (NI). 

Nonylfenolethoxyláty jsou ionizovány v pozitivním modu (PI). K hmotnostní detekci 

alkylfenolů v negativním modu jsou vyuţívány především ionty [M-H]
-
, zatímco k hmotnostní 

detekci nonylfenolethoxylátů v pozitivním modu jsou vyuţívány sodné adukty [M+Na]
+ 

vznikající v prostředí mobilní fáze obsahující octan sodný. Jako mobilní fáze se v PI modu 

pouţívá směs methanol a voda a v NI modu se zase vyuţívá acetonitril a voda.
90

  

Loos a kol. zase pouţili k stanovení kapalinovou chromatografii s reversními 

(převrácenými) fázemi (RP-HPLC) ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí s ESI 

ionizací v negativním a pozitivním reţimu ionizace. Negativní reţim ionizace se pouţívá 

především pro stanovení alkylfenolů a pozitivní reţim zase pro stanovení 

alkylfenolethoxylátů. Jako mobilní fázi pouţili opět směs vody a acetonitrilu. Vodu 

okyselili 0,1% kyselinou octovou (pH=3,5). Průtoková rychlost byla 0,25 ml/min. Profil 

gradientové eluce byl: 35-90 % acetonitrilu během 25 min, 5 min 90% acetonitrilu a za 

5 min 35 % acetonitrilu. Kapilární napětí nastavili na 3,0 kV v pozitivním modu, a nebo na 
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-2,8 kV v případě negativního modu. Teplota iontového zdroje a také desolvatační teplota 

se nastavují na 80 a 150 °C při vstřikování pro MS-MS optimalizaci a na 120 a 350 °C za 

podmínek HPLC. Tok dusíku, který byl pouţitý jako zmlţující plyn, byl 50 l/h a argonu, 

který byl pouţit jako kolizní plyn 600 l/h. Kolizně indukovaná disociace (CID) probíhala 

za tlaku 3,5.10
-3

 mbar a kolizní energie byla v rozsahu 7-40 eV. K hmotnostní detekci 

alkylfenolů v MRM (Multiple Reaction Monitoring) modu byly vyuţívány ionty [M-H]
-
 

a k detekci alkylfenolethoxylátů ionty [M+NH4]
+
.
91 

Cantero a kol. pouţívali k analýze alkylfenolů kapalinovou chromatografii ve spojení 

s hmotnostní detekcí s ESI ionizací v negativním reţimu ionizace a iontovou pastí jako 

hmotnostní analyzátor. Jako mobilní fázi pouţili směs vody a methanolu. Pouţitý profil 

gradientové eluce byl: 0 min 50%, 15 min 70%, 30 min 90%, 35 min 95% a 45 min 100%. 

Průtoková rychlost byla 1 ml/min. Kapilární napětí bylo nastaveno na 3,5 kV, kapilární 

výstupní napětí na -99,3 V, napětí na skimmer 100 V. Průtok sušícího plynu byl 11 l/min, 

tlak v nebulizeru byl 50 psi (1 Psi=6 894,757 Pa), teplota iontového zdroje byla 325 °C. 

K hmotnostní detekci alkylfenolů vyuţívali ionty [M-H]
-
 (205 pro 4-oktylfenol, 219 pro  

4-nonylfenol).
103

 

Zhang pouţíval k analýze alkylfenolů metody plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí (GC/MS). Nosným plynem bylo helium, průtoková rychlost byla 1,0 ml/min 

a teplota 70 °C. Pouţíval pulsní splitovací dávkování vzorku (1 µl), teplota na vstupu byla 

250 °C. Sledovali ionty 179 (konfirmační) a 292 (kvantifikační) pro 4-nonylfenol a 207 

(kvantifikační) a 208 (konfirmační) pro 4-oktylfenol.
93

 

Fiedler a kol. pouţili k analýze alkylfenolů rovněţ GC-MS. Nosným plynem bylo 

také helium, tlak v hlavě kolony byl 80 kPa, splitovací dávkování (0,9 min), dávkovaný 

objem 1 µl. Elektronová ionizace byla prováděna při 70 eV, teplota na vstupu při 

dávkování byla 280 °C, teplota přenosu 290 °C, teplotní reţim zvolili 2 min 50 °C, pak se 

zvýšil po jedné minutě o 20 °C do 100 °C, po 10 °C/min do 200 °C a nakonec po 

20 °C/min aţ do 290 °C, kdy byla teplota udrţována po dobu 4 min. Sloučeniny byly 

kvantifikovány v SIM módu. Jako vnitřní standard byl pouţit deuterovaný anthracen  

(A-d10, 98%), který byl přidáván do derivatizovaných vzorků.
92

 

Velmi citlivou metodou stanovení alkylfenolů ve vodě je ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assai), která patří mezi nejpouţívanější imunologické metody slouţící 
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hlavně k detekci protilátek. Funguje na bázi imunoenzymatické reakce. Díky vývoji této 

metody se začala ELISA pouţívat také pro detekci toxinů a bioaktivních látek a právě do 

této skupiny lze zařadit i alkylfenoly. K detekci alkylfenolů touto metodou se pouţívá 

sterilní devadesáti šesti jamková destička Maxisorp. Do kaţdé jamky na destičce se 

nanese 200 µl protilátky (9-pOHPh-non-OVC), která se naředí pufrem (10 mmol/l 

fosfátový pufr) a nechá se ustálit přes noc při teplotě 4 °C. Nenavázané sloţky se 

odstraní promytím 3×300 µl PBST (10 mmol/l phosphate-buffered saline s 0,1 % 

Tween-80) a dále se přidá do jamek vzorek (popřípadě 4-nonylfenol jako standard), 

který se naředí 100 µl PBS (10 mmol/l fosfátový pufr), a indikátor v PBS (100 µl). 

Destička se po 1 min protřepává a pak následuje inkubace po dobu 1 hod při teplotě 

4 °C. Poté se destička promyje a aplikuje se na ni 200 µl substrátu a chromogen 

H2O2+TMB (3,3´,5,5´-tetramethylbenzidin). Destička se pak protřepává po dobu 

15 min, kdy probíhá vlastní enzymatická reakce a po uplynutí této doby se enzymatická 

reakce zastaví přidáním 100 µl 2M H2SO4, změří se absorbance při 450 nm a vypočte 

se z kalibrační křivky koncentrace alkylfenolů ve vzorku vody.
104

 

K separaci alkylfenolů v extraktech z půdy pouţil Rhind a kol. kapilární kolonu se 

stacionární fází 95% dimethylpolysiloxan a 5% fenylpolysiloxan s tloušťkou vrstvy 

0,25 µm. Provozní teplota kolony byla postupně zvyšována od 150-190 °C po 7 °C/min, do 

200 °C po 1 °C/min a nakonec do 305 °C po 10 °C/min. Jako nosný plyn bylo pouţito 

helium. Vzorky byly vstřikovány do chromatografické kolony ve splitovacím poměru 25:1. 

Hmotnostní spektrometr pouţíval elektronovou ionizaci při 70 eV a teplotě 300 °C. 

Sledovány byly ionty: m/z 206 = 4-oktylfenol a m/z 135 = 4-nonylfenol.
41

 

K separaci alkylfenolů v extraktech z vodních sedimentů pouţili Chen a kol. pro MS 

detekci elektronovou ionizaci při 70 eV. Teplota na vstupu při dávkování byla 280 °C, 

teplota přenosu byla 300 °C, teplotní gradient byl: 2 min 70 °C, pak se zvyšovala po 

30 °C/min na 180 °C, po 2 °C/min do 200 °C a nakonec po 30 °C/min aţ do konečné 

teploty 300 °C. Sloučeniny 4-oktylfenol a 4-nonylfenol byly kvantifikovány v SIM módu: 

m/z 107, 121, 135, 149, 177, 220. Jako vnitřní standard pouţívali 4-α- kumylfenol.
48

 

Při aplikaci UPLC/MS/MS (ultra vysokotlaká kapalinová chromatografie s tandemovou 

hmotnostní spektrometrií) k stanovení alkylfenolů se pouţívá zařízení, které se skládá 

z vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostního spektrometru s ESI ionizací 
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v negativním modu. Separace byla provedena při teplotě 45 °C, mobilní fází byla směs 

acetonitrilu a vody. Profil gradientové eluce byl: 0 min 25%, 3,5 min 90%, 4,0 min 90%  

a 4,2-7,0 min 25 %, rychlost toku mobilní fáze byl 0,2 ml/min. Podmínky ionizace byly 

následující: teplota 110 °C a desolvatační teplota 350 °C. Jako kolizní plyn byl pouţit argon, 

rychlost jeho průtoku byla 0,38 ml/min.
98

 

Ke stanovení alkylfenolů s malými alkylskupinami v půdě se například můţe pouţít také 

kapilární elektrochromatografie spojená s extrakcí nadkritickou tekutinou (SFE-CEC), SFE se 

pouţívá k extrakci alkylfenolů z půdy a CEC (Capillary Electrochromatography) zase slouţí 

k separaci a kvantitativnímu stanovení alkylfenolů v extraktu. Kapilární elektrochromatografie 

pouţívá kolonu z tavené křemenné kapiláry, která je v délce 25 cm naplněná 3µm ODS 

částicemi (varianta s disperzí oxidických částic). Před pouţitím byl přes noc promýván mobilní 

fází. Mobilní fází byla směs acetonitrilu a 4 mM pufru (o jaký pufr se jedná, však autoři 

neuvádějí) v poměru 35:65 (v/v), hodnota pH směsi byla upravena na 7,0 pomocí 0,01M HCl. 

Roztok vzorku byl dávkován elektrokineticky při 10 kV za 2 s. Elektrochromatogram byl 

získán při napětí 20 kV, alkylfenoly jsou detekovány pomocí UV detekce při 270 nm. 

Separace byla uskutečněna při teplotě 25 °C. Tímto postupem mohli rozlišit aţ deset 

vybraných alkylfenolů. Limit detekce byl 0,003 2-0,014 mg/kg.
15

 

Xie a kol. pouţili k analýze alkylfenolů v ovzduší zase metodu plynové 

chromatografie s hmotnostním selektivním detektorem s kvadrupólovým analyzátorem.
95, 50

 

Instrumentální limit detekce pro 4-terc-oktylfenol byl 0,5 pg, pro 4-nonylfenol 3,5 pg a pro 

nonylfenolmonoethoxylát 3,7 pg.
50
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6 ALKYLFENOLY V HYDROSFÉŘE ČESKÉ REPUBLIKY 

Navzdory tomu, ţe je jiţ několik let v zemích Evropské unie zákaz pouţívání 

alkylfenolů, nacházejí se stále v našich recipientech, podzemních vodách a v rybách. Není 

to však pouze problém naší země. Rovněţ další země Evropské unie a státy ve kterých jsou 

tyto látky zakázány, mají obdobné problémy.  

V průběhu minulých let byly v rámci projektu VZ MZP 0002071101 Výzkum a ochrana 

hydrosféry monitorovány vzorky vody z pěti oblastí vodních zdrojů v České republice. Byl 

realizován výzkum vztahů a procesů ve vodní sloţce ţivotního prostředí, který byl orientován 

na vliv antropogenních tlaků, její trvalé uţívání a ochrana. Sledovány a hodnoceny byly vodní 

ekosystémy (sedimenty, voda a biota) a jejich antropogenní ovlivnění specifickými polutanty 

a emisemi. Veškeré měření probíhalo na těchto tocích Vltava – dolní část, Odra – dolní část, 

Labe – střední část Neratovice, Labe – střední část Pardubice, Labe – dolní část a Bílina Ústí 

nad Labem a Stroupnický potok – referenční oblast. Ve vodních tocích byly monitorovány 

kromě alkylfenolu také polychlorované bifenyly (PCBs), chlorbenzen, hexachlorcyklohexan 

(HCH), dichlordifenyltrichlormethylmethan (DDT) a bromované difenylethery (PBDE), které 

jsou pro vodní prostředí a lidskou populaci velmi nebezpečné. Na řece Vltavě byl výsledek 

naměřených hodnot alkylfenolů v povrchových vodách beze změn a v říčních sedimentech 

došlo dokonce k jeho zlepšení, naopak na řece Odře došlo u naměřených hodnot alkylfenolů 

v sedimentech ke zhoršení stavu a v povrchových vodách dokonce aţ k řádovému zhoršení.  

Pro zjištění imisního dopadu na sloţky vodního ekosystému byla sledována přítomnost 

látek v matricích s aktuální jakostí vodního toku, coţ zahrnuje plaveniny a povrchové vody. 

V matricích ilustrujících dlouhodobou zátěţ vodního toku byly analyzovány říční sedimenty 

a tkáně odlovených ryb. Veškeré vzorky byly odebrány před a pod místem imisního zdroje, 

aby srovnání bylo jednoduché a přehledné. K hodnocení byl pouţit ,,koeficient změny 

koncentrace― coţ je poměr mezi koncentrací odebranou pod a nad emisním zdrojem.  

Z emisního hlediska byla sledována přítomnost POPs. Sledování probíhalo na 

výstupech z ČOV. To znamená, ţe byla sledována nejen voda odcházející do toku, ale také 

zpracovaný čistírenský kal a průsakové vody ze skládek. Řeka Vltava byla z emisního 

hlediska sledována u praţské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze 6 

v Podbabě. Analyzována byla vyčištěná odpadní voda vypouštěná do Vltavy a zpracovaný 
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odpadní kal. V čistírenském kalu a v odpadní vodě byl zaznamenán zvýšený obsah 

alkylfenolů kde dominoval 4-nonylfenol (viz Tabulka 7), kde jsem pro ilustraci ponechala 

všechny hodnoty monitorovaných polutantů. Sledování imisí bylo prováděno ze dvou 

stanovišť a to před Prahou ve Vranném nad Vltavou a pod Prahou v Zelčíně. Byly zde 

provedeny analýzy vzorků říčních sedimentů, povrchových vod a rybích tkání. Před 

Prahou se bohuţel odlov vhodných rybích jedinců nezdařil, proto zde nebyla pouţita 

matrice rybí tkáně pro hodnocení míry změn. Poţadovaná norma environmentální kvality 

pro povrchové vody podle směrnice 105/2008 ES je v případě 4-nonylfenolu 300 ng/l 

a u 4-terc-oktylfenolu 10 ng/l. Pro deriváty alkylfenolů nebyly v České republice ani 

v rámci Evropské unie dosud stanoveny ţádné imisní limity. V Evropské unii existují však 

země, kde jsou limitní koncentrace pro tyto látky stanoveny a to jak pro povrchové vody, 

tak pro říční sedimenty.
9 

Tabulka 7: Změny imisní situace zatíţení organickými polutanty v oblasti praţské aglomerace
59 
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vstup výstup vstup výstup 

alkylfenoly 84,8 103,1 1,2 BZ 370 33,4 0,1 ZLEP 

PCB 0,5 0,8 1,6 ZHOR 85,1 174,4 2,0 ZHOR 

chlorbenzeny 0,3 0,3 1,0 BZ 30,2 2,5 0,1 ZLEP 

HCH 0,5 0,7 1,4 BZ 0,1 0,3 3,0 ZHOR 

PBDE 0,1 0,4 4,0 ZHOR < MS < MS  BZ 

SML 7,6 39,8 5,2 ZHOR 25,1 7,6 0,3 ZLEP 

Komplexony 1900 12100 6,4 ZHOR     

DDT 0,3 0,3 1,0 BZ 15,6 30 1,9 ZHOR 

Vysvětlivky k tabulce: vstup/výstup: 0,1 – 0,5 zlepšení( ZLEP), 0,5 – 1,5 beze změny (BZ), 1,5 – 10 

zhoršení (ZHOR), nálezy pod mezí stanovitelnosti analytické metody (<MS) 

Jak je patrné z výsledků uvedených v tabulce č. 8 tak u povrchových vod nedošlo 

k ţádnému významnému překročení imisních standardů. Lze konstatovat, ţe z hlediska 

imisního zatíţení aglomerace Prahy, nevykazuje dramatické zhoršení z hlediska zatíţení 

sledovaných organických polutantů. 

Na řece Odře byla z emisního hlediska sledována ostravská ČOV a byla 

provedena analýza vyčištěné odpadní vody a zpracovaného odpadního kalu. Také byly 
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analyzovány vzorky průsakové vody a zeminy ze skládky Hrušovské chemické závody 

HCH Ostrava-Hrušov. Zde nastala poněkud sloţitá situace, protoţe vzorek průsakové 

vody zde odebraný byl natolik znečištěn látkami dehtové a olejové povahy a mnohými 

dalšími neidentifikovatelnými látkami, ţe nebylo moţné stanovení hodnocených látek, 

mimo ve vyšší míře nalezených syntetických komplexonů.  

Na řece Odře byla z imisního hlediska sledována následující odběrová místa. Pod 

Ostravou to byla Odra-Bohumín a nad Ostravou Odra-Jakubčovice. Zde byly 

analyzovány vzorky rybích tkání, říčních sedimentů a povrchových vod. K hodnocení 

míry změn byly pouţity také výsledky analýz plavenin, které byly získány z jiných 

zdrojů, které však nebyly v tomto projektu nezveřejněných. Změny imisní situace jslu 

uvedeny v Tabulce 8 a 9. 

Tabulka 8: Změny imisní situace zatíţení organickými polutanty v oblasti ostravské aglomerace
59 
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vstup výstup vstup výstup 

alkylfenoly 5,1 88,2 17,3 ZHOR-Ř     

PCB 0,2 2,0 10,0 ZHOR 47,8 114,7 2,4 ZHOR 

chlorbenzeny 1,3 1,8 1,4 BZ 8,0 11,6 1,5 BZ 

HCH 0,2 1,5 7,5 ZHOR 4,0 8,6 2,2 ZHOR 

PBDE <MS <MS  BZ     

SML 12,7 73,4 5,8 ZHOR     

Komplexony 900,0 3700,0 4,1 ZHOR     

DDT 0,2 1,0 5,0 ZHOR 14,6 61,4 4,2 ZHOR 

Vysvětlivky k tabulce: vstup/výstup: 0,1 – 0,5 zlepšení( ZLEP), 0,5 – 1,5 beze změny (BZ), 1,5 – 10 

zhoršení (ZHOR), 10 a více zhoršení řádové (ZHOR-Ř), nálezy pod mezí stanovitelnosti analytické metody 

(<MS) 
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Tabulka 9: Změny imisní situace zatíţení organickými polutanty v oblasti ostravské aglomerace
59
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Říční sedimenty 
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K
o

ef
ic

ie
n

t 

zm
ěn

y
 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

vstup výstup vstup výstup 

alkylfenoly 23,1 211,0 9,1 ZHOR 74,4 61,7 0,8 BZ 

PCB 6,5 53,0 8,2 ZHOR 41,8 49,9 1,2 BZ 

chlorbenzeny 5,1 23,4 4,6 ZHOR 8,5 3,2 0,4 ZLEP 

HCH 0,2 0,8 4,0 ZHOR 1,3 <MS  BZ 

PBDE <MS <MS  BZ 2,2 4,5 2,0 ZHOR 

SML 2,5 42,2 16,9 ZHOR-Ř 9,9 10,9 1,1 BZ 

DDT 5,2 31,4 6,0 ZHOR 8,6 11,1 1,3 BZ 

Vysvětlivky k tabulce: vstup/výstup: 0,1 – 0,5 zlepšení( ZLEP), 0,5 – 1,5 beze změny (BZ), 1,5 – 10 zhoršení 

(ZHOR), 10 a více zhoršení řádové (ZHOR-Ř), nálezy pod mezí stanovitelnosti analytické metody (<MS) 

Analýza zeminy na skládce prokázala výjimečně vysokou přítomnost alkylfenolů. 

Ostatní sledované látky byly přítomny v míře pouze mírně zvýšené. Negativní dopad 

ostravské aglomerace na imisní situaci řeky Odry se projevil také v případě komplexonů, 

alkylfenolů a syntetických mošusových látek. V povrchové vodě Odra-Bohumín byl velice 

vysoký nález 4-terc-oktylfenolu a to 63,5 ng/l překračující významně imisní limit, který je 

podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 10 ng/l. Z výsledků monitoringu vyplývá, ţe na řece 

Odře v případě některých sledovaných skupin látek, došlo k výraznému zhoršení jakosti. 

Jedná se především o polychlorované bifenyly a o dvě skupiny organochlorovaných 

pesticidů a to o DDT a HCH u kterých je zhoršení ve všech matricích mimo rybí tkáně. Při 

rozborech rybí tkáně se tento negativní vliv neprojevil zřejmě proto, ţe se podařilo odlovit 

mladé jedince, u kterých byla nedostatečná doba kumulace POPs do tkání.
105

  

Na Obrázku 8 jsou graficky znázorněny koeficienty změny v povrchových vodách 

řeky Vltavy a Odry a na Obrázku 9 jsou znázorněny koeficienty v říčních sedimentech 

sledovaných recipientů pro monitorované polutanty v ng/l
-1

. 
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Obrázek 8: Vltava a Odra - koeficient změny v povrchových vodách v ng/l 

Vysvětlivky ke grafu: modrá koeficient změny řeka Odra, červená koeficient změny řeka Vltava 

 

Obrázek 9: Vltava a Odra - koeficient změny v říčních sedimentech v  ng/l
-1

 

Vysvětlivky ke grafu: modrá koeficient změny řeka Odra, červená koeficient změny řeka Vltava 
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Bylo zjištěno, ţe přítomné PCB, DDT, alkylfenolů a chlorovaných benzenů z ČOV 

Ostrava je řádově mnohem vyšší oproti výsledkům praţské ÚČOV. U dalších sledovaných 

látek byly výsledky srovnatelné. U čistírenských kalů byly nálezy vyšší jen u alkylfenolů 

a také komplexonů. Celkové výsledky čistírenských kalů, byly obdobné jako výsledky kalů 

z praţské ÚČOV.
105
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7 ZÁVĚR  

Jak jde čas kupředu tak i věda a výzkum nezaostávají. Vyvíjí se stále nové druhy 

látek s důrazem na minimální škodlivost vůči ţivotnímu prostředí a se stále se zvyšující 

účinností. Dnes jsou jiţ známy dopady škodlivých účinků alkylfenolů na ţivotní prostředí 

i na člověka, a proto bychom měli jako společnost dělat vše co je v našich silách, aby tyto 

látky v co nejkratší době neohroţovaly nás, naše děti a přírodu kolem.  

Přestoţe se u nás tyto látky jiţ několik let nesmí pouţívat, jsou zde stále přítomny ve 

vodách, právě díky výrobkům s jejich obsahem. Záleţí jiţ jen na společnosti, zda dá 

přednost zdraví a ochraně ţivotního prostředí před levnými, ale nebezpečnými produkty ze 

zemí kde jsou tyto látky běţně pouţívány.  
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