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Anotace 

 

Ţivotní prostředí České republiky bylo v průběhu druhé poloviny 20. století výrazně 

zatíţeno znečištěním, jednou z nejvíce znečistěných sloţek bylo ovzduší. Během 90. let 

došlo k výraznému zlepšení, ale stále nemůţeme nazvat současný stav uspokojivým. 

Bakalářská práce formou literární rešerše shrnuje problematiku polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAHs), a moţnost jejich depozice a distribuce v atmosféře a 

rostlinách. Popsáno je také chování PAHs v atmosféře, dále pak procesy jejich příjmu, 

přenosu, přeměně a bioakumulaci v rostlinách. Pozornost je rovněţ věnována neţádoucím 

účinkům těchto látek na ţivé organismy. 

Klíčová slova: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), atmosférická depozice, 

bioakumulace PAHs v rostlinách, PAHs ve volném ovzduší 

Anotation 

Environment of the Czech Republic was in the second half of the 20th centrury 

greatly burdened by pollution, one of the most polluted komponent was air. During the 90 

years there have been significant improvements but we cann not still call the current state 

of satisfaction. Bachelor thesis in the form of a literature review summarizes the problems 

of polycyclic aromatic hydrocarbons and possibility of deposition and distribution in the 

atmosphere and plants. Described is the behavior of PAHs in the atmosphere, then the 

processes of reception, transmission, transformation and bioaccumulation in plants. 

Attention is also paid to the adverse effects of these substances on living organisms. 

Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), atmospheric deposition, 

bioaccumulation of PAHs in plants, PAHs in the free air. 
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1 ÚVOD 

S rozvojem průmyslu a techniky se neustále stupňují nároky na ţivotní úroveň a zvyšuje 

se tak environmentální zatíţení následkem lidské činnosti. Polycyklické aromatické 

uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons , PAH) jsou jedním z nejproblematičtějších 

a nejrozsáhlejších environmentálních polutantu vzhledem ke své persistenci v prostředí 

a rovněţ díky svým toxickým, mutagenním a karcinogenním účinkům. Vznikají v prvé řadě 

v rámci spalovacích procesů fosilních paliv a také v ropném průmyslu, kde je jejich výroba 

značná (Wilson & Jones, 1993; Lhotský et al., 1994; Rezek et al., 2008). 

Zájem o chemii polyaromatických uhlovodíků je historicky dán objevem chinoidních 

barviv, jejich průmyslovým, popř. komerčním vyuţitím a v neposlední řadě také studiem 

specifických vlastností, které vyplývají z aromatických vlastností těchto sloučenin 

(Harvey, 1997). 

Velmi podstatný je také objev toxických účinků benzoapyrenu, datovaný do 30. let 

minulého století, protoţe se díky němu rozšířil zájem o PAHs i do oblasti biomedicíny 

(Phillips, 1983). Došlo k rozvoji nových metod pro syntézu PAHs a jejich substitučních 

derivátů, za cílem determinace strukturálních rysů podmiňujících biologickou aktivitu. 

Výzkum v této oblasti pokračuje dodnes (Mezey a kol., 1998). 

Cílem bakalářské práce je rešeršně zpracovat problematiku PAHs, a moţnost jejich 

depozice a distribuce v atmosféře a rostlinách. V práci je popsáno chování PAHs 

v atmosféře, dále pak procesy jejich příjmu, přenosu, přeměně a bioakumulaci v rostlinách. 

Pozornost je rovněţ věnována neţádoucím účinkům těchto látek na ţivé organismy. 
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2 Ovzduší 

Atmosféra je plynný obal Země. Jako ovzduší je myšlená nejspodnější část troposféry. 

Troposféra dosahuje do výšek 11-18 km. Obsahuje 70-80 % hmotnosti celkového vzduchu. 

V troposféře se nachází téměř veškerá vodní pára a prach ze zemského povrchu 

(Obroučka, 2003). 

Pod pojmem kvalita ovzduší je chápána míra jeho znečištění, tedy mnoţství 

znečišťujících látek či jiných jevů. Čistota vzduchu je podstatná jak pro ţivot člověka, tak pro 

ţivočichy a vývoj rostlin. Rozsah znečištění je ovlivňován několika aspekty, ať uţ klimatické 

či geografické podmínky oblasti, tak i člověk svou neznalostí a činností nebo sama příroda. 

Z antropogenního hlediska má na znečištění ovzduší vliv především průmysl, doprava, 

energetika, zemědělství a rovněţ i domácnosti. 

Mnoţství znečišťujících látek je pozorováno na mnoha místech republiky, dále jsou 

zapisovány a porovnávány se stanovenými limity. Současný stav ovzduší je zjistitelný  

na webovém portálu Českého hydrometeorologického úřadu http://www.chmu.cz, na portálech 

samotných krajů či měst, případně na informačních tabulích nebo v ročních zprávách 

o ţivotním prostředí. (www.mzp.cz) 

2.1 Atmosférická depozice 

Atmosférická depozice je přenos látek z atmosféry k zemskému povrchu, který je 

vyjádřený jako hmotnost sledované látky na jednotku plochy za určitou časovou jednotku 

(Hůnová, Janoušková, 2004).  

Jedná se o významný proces přispívající k samočištění atmosféry. Transport látek 

z atmosféry k zemskému povrchu má jak pozitivní význam (dochází k odstraňování 

znečišťujících látek z atmosféry), tak také význam negativní, neboť tento jev umoţňuje 

látkám v ovzduší přecházet do jiných sloţek ţivotního prostředí, jako je hydrosféra, 

pedosféra, litosféra či biosféra, a tím způsobuje jejich kontaminaci. Nebýt tohoto 

transportu látek, docházelo by k jejich hromadění v atmosféře. Souhrnná atmosférická 

depozice je všechno, co bylo transportováno z atmosféry na zemský povrch. Je rozlišována 

depozice suchá a mokrá (Hůnová, Janoušková, 2004). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra
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2.1.1 Suchá depozice  

,,Suchá atmosférická depozice znamená hmotnost atmosférické příměsi, která je 

umístěna na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času v důsledku jiných 

procesů samočištění ovzduší, než procesů vymývání“ (Meteorologický slovník, 1993).  

V porovnání s mokrou depozicí je významně pomalejším procesem, ale na rozdíl od 

sráţek probíhá bez přestání. Suchá depozice se rovnou neměří, naproti tomu lze hodnotu 

toku látky k povrchu (F) získat výpočtem z naměřené koncentrace sledované látky (c) a její 

depoziční rychlosti (vd), podle následujícího vztahu (Hůnová, Janoušková, 2004): 

F=c·vd 

Suchá depozice dominuje především v blízkosti emisních zdrojů, coţ znamená ve 

městech a v průmyslových aglomeracích. V souhrnných výsledcích za delší časové 

období suchá depozice v průmyslových oblastech mnohonásobně předstihuje mokrou 

depozici.  

2.1.2 Mokrá depozice  

,,Mokrá atmosférická depozice znamená hmotnost atmosférické příměsi, která je umístěna 

na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času v důsledku procesů vymývání 

příměsí z atmosféry“ (Meteorologický slovník, 1993).  

Je tedy propojena se sráţkami. Mokrou depozici způsobují padající (vertikální) 

a usazené (horizontální) sráţky. Mezi sráţky vertikální se řadí déšť, mrznoucí déšť, 

mrholení, mrznoucí mrholení, sníh, sněhové krupky, sněhová zrna, krupky, zmrzlý déšť, 

ledové jehličky a kroupy. Rosa, jíní, námraza a ledovka se řadí mezi sráţky horizontální 

(Braniš a kol., 2004).  

Do sráţkové vody se různorodé kontaminující příměsi dostávají buď jiţ při samotném 

zrodu sráţkových elementů tj. vodních kapiček nebo ledových krystalků uvnitř oblaku, 

anebo v pokračování jejich padání v podoblačné vrstvě vzduchu (Braniš a kol., 2004). 

Četnost padajících sráţek se celkem lehce měří v pozorovacích termínech. Četnost 

kontaminujících látek (D) za delší časovou dobu je moţné spočítat podle následujícího 

vztahu: (Hůnová, Janoušková, 2004) 

D = ci . P 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
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kde je: 

ci průměrná koncentrace měřené sloţky,  

P je sráţkový úhrn za sledované časové období (zpravidla za rok).  

Horizontální sráţky se v oblastech nad 800 m n. m. jsou schopny výraznou měrou se 

účastnit na celkové atmosférické depozici. Ve výškách nad 1 000 m n. m. je mlha dokonce 

schopna přispívat k celkovému vstupu atmosférických sráţek do lesních půd četnější 

měrou neţ padající sráţky. Spotřeba usazených sráţek je měřena pouze výjimečně 

(účelová měření), (Kopáček, Bednář, 2005).  

2.1.3 Kvalitativní analýza atmosférické depozice 

Měření chemického sloţení atmosférické depozice je ve světě připisována velká 

pozornost, hlavně v případě mokré depozice. Se sloţením sráţek je propojen jeden důleţitý 

jev a to acidifikace (okyselování) půdních a vodních ekosystémů tzv. kyselými dešti.  

Na území České Republiky se začalo sloţení atmosférické depozice systematicky sledovat 

od sedmdesátých let 20. století. Odebírají se nejčastěji měsíční hromadné vzorky, v nichţ 

se stanovují koncentrace látek: SO4
2-

, NO3
-
, F

-
, Cl

-
, NH4

+
, Na

+
, Mg

2+
, K

+
, Ca

2+
, Mn

2+
, Zn

2+
, 

Fe
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

 a Ni
2+

 a hlavně vodivost a hodnota pH. Hodnota pH 5,6 se pokládá  

za přirozenou. V případě ţe má vzorek hodnotu pH niţší, bývá označován jako kyselý 

vzorek. Průměrné hodnoty pH sráţek v České Republice je okolo 4,4-4,6 (Říha, 2005). 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Acidifikace
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3 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou organické sloučeniny se dvěma a více 

aromatickými jádry (Wilson & Jones, 1993; Lhotský et al., 1994; U.S.EPA, 2006). Jedná 

se o rozsáhlou a diverzifikovanou skupinu látek řadící se mezi persistentní organické 

polutanty, které se mohou vyskytovat ve všech částech prostředí (Liu et al., 2005). 

Tyto sloučeniny se přiřazují mezi tzv. persistentní organické látky (Persistent Organic 

Pollutants, POPs), to značí, ţe nepodléhají obvyklým biodegradačním procesům. Jejich 

persistence (doba, za kterou vymizí 95 % látky) je dána chemicko-fyzikálními vlastnostmi 

molekuly. Na jejich rozpad jsou půdní organismy přizpůsobeny (Lhotský et al., 1994).  

Do skupiny PAH se řadí např. naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, 

benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]anthracen, indeno[1,2,3-c,d]pyren 

a další (U.S.EPA, 2006). Mezi nejsilnější karcinogeny se řadí benzo[a]pyren, benzofluorantheny, 

benzo[a]anthracen, dibenzo[a,h]anthracen a indeno[1,2,3-cd]pyren a patří spolu s ostatními mezi 

prioritní polutanty (Harrison, 2001; U.S.EPA, 2006; Wu et al., 2008). 

Nebezpečí těchto sloučenin se opírá především o jejich toxické, mutagenní 

a karcinogenní vlastnosti, které byly zjištěny u více neţ padesáti PAHs. Zařazením  

do potravních řetězců tak mohou ohroţovat lidské zdraví (Malachová, 1993; Lhotský et al., 

1994; Criquet et al., 2000; Wang et al., 200, Rezek et al., 2008).  

Hlavní stanovisko určující pravděpodobnost degradace a úbytek PAH v ţivotním 

prostředí je biologická dostupnost látky. Přesněji určující rychlost a rozsah biologické 

degradace (Smith et al., 2008; Oleszczuk, 2009). Pro PAHs je typická právě nízká 

dostupnost a tedy náročnost jejich degradace. Hromadí se v půdách a kvůli své toxicitě 

ohroţují vývoj ţijících organismů (Rezek et al., 2008). 

Důleţitým dekompozičním mechanismem PAHs je především aerobní mikrobiální 

degradace. Existují však také nebiologické mechanismy jako například volatilizace, 

fotolýza nebo chemická oxidace a hydrolýza (Wilson and Jones, 1993; Harrison, 2001; 

Smith et al., 2008).  

Půdní mikrobiální společenstva dokáţou odebrat tyto polyaromatické uhlovodíky 

díky strukturním analogiím organickým sloučeninám objevujících se přirozeně v půdním 
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prostředí. Ukazuje se, ţe k jejich rozkladu se pouţívají stejné biochemické dráhy 

(Siciliano a Germida, 1998). 

Za sníţení obsahu PAHs v půdě však nemusí stát vţdy jen mikrobiální degradace 

sloučeniny. Tyto kontaminanty mohou také interagovat s vegetací, a sice hromaděním  

v rostlinných pletivech nebo adsorpcí na povrch kořenu, Tím také můţe docházet  

ke sniţování jejich koncentrace v půdě (Binet et al., 2000). Na těchto zásadách jsou právě 

zaloţeny také různé fytoremediační techniky, kde můţe mykorhiza hrát významnou roli  

a to nejen zprostředkováním mezi kontaminantem a rostlinou, ale také degradací sloučenin.  

3.1 Chemická struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), jsou rovněţ známy také jako 

polykondenzované aromatické uhlovodíky. Kombinací aromatických a částečně 

nasycených nebo úplně nasycených kruhů vznikají sloučeniny, které jsou v literatuře 

alternativně označovány jako PNA (Polynuclear Aromatics), PAC (Polycyclic Aromatic 

Compounds) nebo POM (Polycyclic Organic Matters).  

Základní chemická struktura PAHs je tvořena atomy uhlíku (C) a vodíku (H), které 

jsou uspořádány do formy dvou a více kondenzovaných benzenových jader se společnými 

alespoň dvěma atomy (Wilson et Jones, 1993, Liu et al., 2005). Na základě této struktury 

mohou PAHs tvořit velké mnoţství isomerů. Například u látek se 4-6 jádry můţe být 

vytvořeno aţ 80 isomerů (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Počet isomerů PAHs v závislosti na velikosti molekuly (Erskine et Whitehead, 1975) 

Počet kondenzovaných benzenových jader Počet isomerů 

3 3 

4 7 

5 22 

6 82 

7 333 

Pokud je některý z uhlíků substituován (N, S, O atd.), vznikají heterocyklické 

aromatické uhlovodíky (polycyklické heteroaromatické deriváty). Substituce benzenových 

jader pak v podstatě vede k obrovské diversitě forem těchto sloučenin. Nejčastější typy 

derivátů jsou halogen-, amino-, sulfo-, nitroderiváty, karbonyl a karboxyl deriváty 

a chinony. Z environmentálního hlediska, nitroderiváty a sulfoderiváty jsou významné 

zejména pro jejich mutagenní a karcinogenní efekt. 
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Jedna z nejběţnějších klasifikací PAHs je podle typu uspořádání kondenzovaných 

benzenových jader v molekule. Podle této klasifikace se látky dělí na lineárně anelované, 

klastrově (minimálně jedno jádro je obklopeno alespoň třemi jinými kondenzovanými 

jádry) a angulárně uspořádané (Obrázek 1). Právě uspořádání jader určuje stabilitu PAHs. 

V případě lineární anelace se s rostoucím počtem elektronů v systému specifická 

rezonanční energie sniţuje a tím také stabilita molekuly. V lineárním uspořádání  

je stabilita PAHs obecně nejmenší, klastrovém vzrůstá a dosahuje maxima v angulárním 

uspořádání. Jiný způsob klasifikace PAHs je zaloţen na rozdělení na anelované 

a perikondenzované systémy. V anelovaných molekulách jsou terciární uhlíky součástí 

dvou jader, zatímco u perikondenzovaných systémů jsou některé terciární uhlíky součástí 

tří kondenzovaných kruhů. 

 

                                  

                                                                       

                                                                       

                                                 

Obrázek 1: Klasifikace PAHs podle struktury 

Za běţných podmínek jsou PAHs zpravidla pevné látky, většinou bezbarvé, bílé nebo 

i ţluté. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou obecně podmíněny molekulovou 

hmotností. Se zvyšující se molekulovou hmotností roste bod tání, bod varu, lipofilita, 

hodnota rozdělovacího koeficientu oktanol/voda (Kow) a naopak klesá jejich rozpustnost  

ve vodě a tenze par (Tabulka 2 a 3)(Mackay et al., 1992).  

  

a) lineárně anelované klastrové angulární 

tetracen pyren chrysen 

b) anelované perikondenzované systémy 

benzo[a]anthracen fluoranthen 
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Tabulka 2: Přehled fyzikálně-chemických vlastností PAHs při 25°C (Mackay et al., 1992) 

Tabulka 3: Přehled fyzikálně-chemických vlastností PAHs při 25°C (Mackay et al., 1992) 

Sloučenina Vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

g/mol 

Bod tání 

[°C] 

Bod varu 

[°C] 

Naftalen C8H10 128,2 80.5 218 

Acenaften C12H10 154,2 96.2 277.5 

Acenaftylen C12H8 150,2 92 265-275 

Fluoren C13H10 166,2 116 295 

Fenanthren C14H10 178,2 101 339 

Anthracen C14H10 178,2 216.2 340 

Pyren C16H10 202,3 156 360 

Fluoranthen C16H10 202,3 111 375 

Chrysen C18H12 228,3 255 448 

Benzo[a]anthracen C18H12 228,3 160 435 

Benzo[a]pyren C20H12 252,3 175 495 

Benzo[e]pyren C20H12 252,3 178 - 

Perylen C20H12 252,3 277 495 

Benzo[b]fluoranthen C20H12 252,3 168 481 

Benzo[j]fluoranthen C20H12 252,3 166 480 

Benzo[k]fluoranthen C20H12 252,3 217 481 

Benzo[g,h,i]perylen C21H16 268,4 277 - 

Dibenzo[a,h]anthracen C22H14 278,4 267 524 

Koronen C24H12 300,4 >350 525 

Sloučenina 

Tenze par 
Rozpustnost 

ve vodě 
Log 

Kow 

Henryho 

konstanta 

Pa·m
3
/mol 

Vyp. P/C 

PS 

Pa 

PL 

(kapalina) 

Pa 

S 

g/m
3
 

Naftalen 10,4 36,81 31 3,37 43,01 
Acenaften 3,0·10

-1 
1,52 3,8 3,92 12,17 

Acenaftylen 9,0·10
-1 

4,14 16,1 4,00 8,40 
Fluoren 9,0·10

-2 
7,15·10

-1
 1,9 4,18 7,87 

Fenanthren 2,0·10
-2 

1,13·10
-1

 1,1 4,57 3,24 
Anthracen 1,0·10

-3 
7,78·10

-2
 4,5·10

-2
 4,54 3,96 

Pyren 6,0·10
-4 

1,19·10
-2

 1,3·10
-1

 5,18 0,92 
Fluoranthen 1,2·10

-3 
8,72·10

-3
 2,6·10

-1
 5,22 1,04 

Chrysen 5,7·10
-7 

1,07·10
-4

 1,7·10
-1

 5,86 0,07 
Benzo[a]anthracen 2,8·10

-5 
6,06·10

-4
 1,·10

-2
 5,91 5,8·10

-1
 

Benzo[a]pyren 7,0·10
-7 

2,13·10
-5

 3,8·10
-3

 6,04 4,6·10
-2

 
Benzo[e]pyren 7,4·10

-7 
2,41·10

-5
 4,0·10

-3
 - 2,0·10

-3
 

Perylen 1,4·10
-8 

- 4,0·10
-4

 6,25 3,0·10
-3

 
Benzo[b]fluoranthen - - 1,5·10

-3
 5,80 - 

Benzo[j]fluoranthen - - 2,5·10
-3

 - - 
Benzo[k]fluoranthen 5,2·10

-8
 4,12·10

-6
 8,0·10

-4
 6,00 1,6·10

-2
 

Benzo[g,h,i]perylen - 2,25·10
-5

 2,6·10
-4

 6,50 7,5·10
-2

 
Dibenzo[a,h]anthracen 3,7·10

-10 
9,16·10

-8
 6,0·10

-4
 6,75 - 

Koronen 2,0·10
-10 

- 1,4·10
-4

 6,75 - 
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Reaktivita PAHs je významně závislá na počtu a uspořádání kondenzovaných jader 

(Sverdrup et al., 2003). V ţivotním prostředí ji pak dále ovlivňuje ještě celá řada faktorů 

jako je teplota, světlo, koncentrace kyslíku, ozonu a dalších chemických reagentů. 

V neposlední řadě má určitý vliv také druh a velikost povrchu částic, na které mohou být 

adsorbovány. Polycyklické aromatické uhlovodíky s niţší molekulovou hmotností (2 aţ 

3 jádra) jsou mnohem více mobilní v prostředí, neţ sloučeniny s vyšší molekulovou 

hmotností (4 aţ 7 jader) (Meudec et al., 2006), které jsou relativně nepohyblivé s ohledem 

na větší molekulový objem a také extrémně nízkou těkavost a rozpustnost ve vodě 

a polárních rozpouštědlech. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou rovněţ velmi odolné 

vůči degradačním procesům a doba setrvání v různých částech ţivotního prostředí je proto 

také velmi rozdílná a to především v závislosti na vlastnostech dané sloučeniny a také 

vlastnostech okolního prostředí. Svědčí o tom také poločas ţivota jednotlivých zástupců 

PAHs, který je uveden v následující Tabulka 4.  

Tabulka 4: Poločas ţivota PAHs v jednotlivých sloţkách prostředí  

Sloučenina Ovzduší Voda Půda Sediment 

Naftalen 2 4 6 7 

Acenaftylen 3 5 7 8 

Fluoren 3 5 7 8 

Fenanthren 3 5 7 8 

Antracen 3 5 7 8 

Pyren 4 6 8 9 

Fluoranthen 4 6 8 9 

Chrysen 4 6 8 9 

Benzo[a]anthracen 4 6 8 9 

Benzo[k]fluoranthen 4 6 8 9 

Benzo[a]pyren 4 6 8 9 

Dibenzo[a,h]anthracen 4 6 8 9 
Vysvětlivky k tabulce 

Kategorie Poločas ţivota 
Rozmezí 

hod. 

1 5 (hod.) <10 

2 17 (~1 den) 10-30 

3 55 (~2 dny) 30-100 

4 170 (1~ týden) 100-300 

5 550 (3~ týdny) 300-1 000 

6 1 700 (2~ měsíce) 1 000-3 000 

7 5 500 (8~ měsíců) 3 000- 10 000 

8 17 000 (2~ roky) 10 000-30 000 

9 55 000 (6~ let) >30 000 
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Pro PAHs jsou typické reakce probíhající radikálovým mechanismem a elektrofilní 

substituční reakce. Méně časté jsou adiční reakce, jejichţ pravděpodobnost roste se zvyšujícím 

se počtem jader (Kummerová et al., 1997). V ţivých organismech mohou během metabolické 

aktivace vznikat elektrofilní deriváty (chinony, diolepoxidy, konjugované hydroxylalkylové 

deriváty), které se mohou vázat na nukleofilní jádra DNA. Obecně platí,  

ţe mutagenita/karcinogenita PAHs roste se zvyšujícím se počtem kondenzovaných jader 

a maximálních hodnot dosahuje u pěti jaderných isomerů. S dalším zvyšováním počtu jader 

klesá. Také přítomností substituentů jsou ovlivněny negativní účinky PAHs (Aina et al., 2006). 

Fyzikálně-chemické vlastnosti PAHs mohou být změněny modifikací jejich struktury, pomocí 

abiotických (fotochemicky) nebo biotických faktorů (Huang et al., 1995). Jedním 

z nejvýznamnějších biotických faktorů je sluneční záření.   

3.2 Zdroje PAHs v prostředí 

Polycyklické aromatické uhlovodíky se vytvářejí zejména následkem pyrolýzních 

procesů, především při neúplném spalování organických materiálů. Za výskyt PAHs  

v prostředí můţe především činnost člověka, spojená hlavně s průmyslovou výrobou. 

Jedná se především o: (Wilson & Jones, 1993; Criquet et al., 2000; Harrison, 2001;  

Rezek et al., 2008; Wu et al., 2008). 

 výrobu tepelné a elektrické energie; 

 zpracováním ropy, zejména termickými a termokatalytickými procesy, výrobu, 

zpracování a vyuţívání asfaltu; 

 výrobu plynu, koksu, spojené s produkcí a zpracováním černouhelného dehtu 

a výrobou sazí;  

 průmyslové procesy, např. výroba barviv, pesticidů, léčiv; 

 spalování uhlovodíků v dopravních mechanismech;  

 některé potravinářské technologie. 

Skupinu tzv. antropogenních zdrojů doplňují i neprůmyslové činnosti jako: 

 spaliny odpadů s nedostatečnou kontrolou spalovacího procesu; 
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 poţáry lesů, stepí, volné hoření fosilních surovin v oblasti jejich těţby (uhelné 

sloje, haldy, ropné sondy); 

 kouření obyvatelstva; 

 domácí topeniště. 

Charakteristickým znakem této skupiny doplňkových zdrojů je, ţe dochází  

k nedokonalému spalování, někdy aţ k pyrolýze. 

Malá část PAHs pochází také z neantropogenních činností, a to (Wilson & Jones, 1993; 

Criquet et al., 2000; Harrison, 2001; Rezek et al., 2008): 

 biologických (mikrobiální syntéza). 

 geochemických (fosilní suroviny, vulkanická činnost, horniny a minerály). 

Z hlediska mnoţství nejsou tyto zdroje příliš význačné a popisují spíše mnoţství 

PAHs, které bylo obsaţeno v prostředí v preindustriálním období. 

V dnešní době se odhaduje, ţe prostředí je kaţdým rokem zatěţováno 300 000 t 

PAHs za rok, z toho cca 45 000 t do ovzduší, cca 230 000 t do vod a zbytek do půdy. 

3.3 Kontakt člověka s PAHs 

Jak jiţ bylo uvedeno, PAHs patří k lipofilním sloučeninám a mnoho z nich vykazuje 

mutagenní, karcinogenní a teratogenní vlastnosti (Wang et al., 2005). V organismech  

se akumulují v lipidických tkáních a pletivech, v lipidické frakci biomasy fytoplanktonu 

a zooplanktonu. 

Environmental Protection Agency (US EPA) a další instituce dělí PAHs  

na nekarcinogenní a karcinogenní sloučeniny. Prioritní PAHs uvádím v Tabulce 5.  

Pro jednotlivé PAHs byly stanoveny hodnoty toxických ekvivalentních faktorů (TEFs)  

na základě experimentálních dat (US EPA 1993). Hodnoty vyjadřují karcinogenní 

potenciál sloučeniny vztaţený k BaP. Vynásobením koncentrace jednotlivých PAHs tímto 

faktorem je získán potenciál ΣPAHs, tzv. BaP ekvivalent. Některé nekarcinogenní PAHs 

mohou být kokarcinogeny nebo promotory karcinogeneze. 

Jak jiţ bylo uvedeno, toxicita PAHs velmi úzce souvisí také s jejich koncentrací, dobou 

působení, strukturou, synergickým a antagonickým působením jednotlivých PAHs, 

interakcí s ostatními sloučeninami a v neposlední řadě s jejich transformací. 
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Tabulka 5: Šestnáct prioritních PAHs podle US EPA (1993) 

Sloučenina Zkratka Název Zkratka 

Naftalen NAP Benzo[a]anthracen BaA 

Acenaftylen ACL Chrysen CHR 

Acenaften ACE Benzo[b]fluoranthen BbF 

Fluoren FLR Benzo[k]fluoranthen BkF 

Fenanthren PHE Benzo[a]pyren BaP 

Anthracen ANT Ideno[1,2,3-c,d]pyren I_P 

Fluoranthen FLR Dibenzo[a,h]anthracen DBA 

Pyren PYR Benzo[g,h,i]perylen BPE 

Jednotlivé PAHs byly testovány na karcinogenitu v laboratorních experimentech 

s pokusnými zvířaty. Při experimentech bylo pouţito různých způsobů aplikace 

(např. povrchem kůţe, nitrokoţně, podkoţně, orálně, vdechnutím, nitroplicně). 

Zaznamenán byl výskyt jak nezhoubného tak i zhoubného nádoru. V in vitro 

experimentech s tkáněmi a buněčnými kulturami, stejně tak jako se subcelulárními částmi, 

ale i v mikrobiálních testovacích systémech, byly prokázány indikační mutagenní 

a karcinogenní schopnosti PAHs. 

Při posuzování karcinogenního efektu směsi environmentálních polutantů pomocí 

ţivočišného testovacího systému bylo prokázáno, ţe PAHs obsahující více jak tři kruhy 

jsou velmi významnými karcinogenními sloţkami (Jacob, 1996). Hodnocení účinků směsi 

PAHs však zůstává sloţitým toxikologickým problémem. Predikce toxicity na základě 

posouzení toxicity jedné ze sloţek směsi můţe být zcela zavádějící, protoţe dostatečně 

nepostihuje moţné interakce. Při transformaci směsi PAHs se navíc mohou také uplatňovat 

kompetitivní a allosterické mechanismy. Některé experimenty dokonce naznačují, ţe směs 

PAHs můţe být méně účinná neţ jednotlivé PAHs (Lewtas, 1993) 

Interakce mezi nekarcinogenními a karcinogenními PAHs jsou neustále intenzivně 

studovány v laboratorních testech. Slabě karcinogenní nebo nekarcinogenní PAHs 

(např. benzo[e]pyren, benzo[g,h,i]perylen, fluoranthen nebo pyren) výrazně zvyšují výskyt 

tumorů ve spolupůsobení s BaP. Na druhé straně jiné karcinogenní PAHs 

(např. benzo[a]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, chrysen, perlen, nebo směs anthracenu, 

fenathrenu nebo perylenu) sniţují karcinogenní aktivitu BaP. Benzo[a]anthracen můţe 

působit jako antikarcinogen BaP, naopak anthracen můţe zase významně zvyšovat jeho 

mutagenní aktivitu (LaGoy a Quirk, 1994). Rovněţ methyl- substituční PAHs 

a heterocyklické isomery, mohou vykazovat vysokou mutagenitu nebo také karcinogenní 

aktivitu. Několik účinných karcinogenů bylo zjištěno například také mezi analogy síry 
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(tzv. thioareny) (Jacob, 1990) a nitrogen-analogy (azaareny) PAHs (IARC 1973). Vysoce 

aktivní sloučeniny jsou mezi amino- a nitroderiváty PAHs (IARC, 1978, 1984) 

Člověk přichází do kontaktu s polycyklickými aromatickými uhlovodíky v odlišných 

místech jejich cirkulace prostředím. Nejvíce PAHs vniká do organismu vdechováním 

kontaminovaného vzduchu (vdechování kouře, autoemisí a průmyslových emisí). Nejvíce jsou 

vystavováni PAHs kuřáci a lidé ţijící blízko rušných silničních tahů a průmyslových zdrojů. 

Ohroţující jsou také další cesty vniknutí PAHs do organismu, a sice přes sliznice 

a také přes pokoţku. Člověk popíjí vodu z povrchových i podzemních zdrojů 

kontaminovaných PAHs, konzumuje rostliny a ţivočichy, v jejichţ tkáních se PAHs 

hromadí. Uzeniny, maso připravované na dřevěném uhlí, ryby ţijící ve znečištěné vodě, 

pramenitá voda ze znečištěných ploch, to vše mohou být moţným zdrojem PAHs pro 

člověka. Bylo prokázáno, ţe zelenina neobsahuje významná mnoţství PAH, protoţe  

ty zůstávají v půdě. 

Polyaromatické uhlovodíky mohou být vstřebávány přes kůţi. Pokoţkou mohou  

do organismu například vstupovat minerální oleje, saze, dehet. K expozici můţe dojít 

hlavně při manipulaci s kontaminovanou zeminou nebo při koupání v kontaminované 

vodě; nízké koncentrace PAH se mohou vstřebávat při vyuţívání dermatologických krémů 

a šampónů obsahujících PAHs. Často se usazují rovněţ v záhybech pokoţky, z nichţ  

se nesnadno dostávají a mohou zde zůstat dlouhou dobu. Také mnoţství, které vstupuje  

do lidského organismu přes zaţívací trakt, nejsou opomenutelné s ohledem na jejich výskyt 

v různých tepelně zpracovaných potravinách.  

Velká rozšířenost těchto látek, jejich moţné genotoxické vlastnosti, přítomnost 

v prostředí, rostoucí moţnosti vstupu směřují ke zvyšování mnoţství PAHs ve všech 

sloţkách prostředí, znázorňují pravidelnou zátěţ lidského organismu a zdroj neustálého 

ohroţení zdraví populace. 
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4 PAHS ve volném ovzduší 

Díky své schopnosti dlouhodobě přetrvat v ţivotním prostředí a zdravotní závaţnosti 

(projevují toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti) jsou PAHs pokládány  

za charakteristické představitele persistentních organických polutantů (POPs). Mají 

typickou schopnost vázat se na pevných sorbentech nebo částicích (prach) i v ţivých 

organismech (bioakumulace). Důleţitou vlastností PAHs je také vytvářet další sloučeniny, 

jako jsou nitro-PAH, oxy-PAH, peroxy-PAH, jenţ mohou mít závaţné účinky na zdraví  

a ţivotní prostředí. 

Polyaromatické uhlovodíky se objevují rovněţ v plynné fázi, avšak spousta studií 

atmosférických dějů se zaměřuje především výhradně na PAHs vázané na tuhé částice 

s ohledem na problémy se vzorkováním plynné fáze a také kvůli předpokladu, ţe PAHs 

vázané na atmosférické částice bývají pro lidské zdraví mnohem více nebezpečné  

neţ PAHs v plynné fázi (Holoubek, 2005). 

Koncentrace PAH ve vzduchu je nad kontinenty řádově okolo 1-100 ng/m
3
, 

koncentrace nacházející se ve více kontaminovaných oblastech je samozřejmě mnohem 

vyšší neţ ve venkovských oblastech. Ve střední Evropě suma koncentrací šestnácti 

nejčastěji sledovaných PAHs byla zjištěna řádově 10 ng/m
3
. Naproti tomu hodnoty  

na Aljašce klesají k 0,5 ng/m
3
. Vzorkováním nad Středozemním mořem byly zjištěny 

hodnoty mezi 0,2-0,5 ng/m
3
 a nad Atlantickým oceánem v oblasti rovníku byly naměřeny 

niţší hodnoty, a sice v rozmezí 0,1-0,2 ng/m
3
. Bylo prokázáno, ţe v oblastech blíţe zdrojů 

jsou koncentrace PAHs v plynné fázi mnohem vyšší neţ v aerosolu.  

Sloučeniny PAHs se v souvislosti s distribuční konstantou objevují v plynné fázi 

nebo na částicích jemného aerosolu o velikosti shodné s částicemi z elementárního uhlíku, 

tedy 0,01-0,08 μm. Některé studie ukazují, ţe důvodem je vazba PAHs na elementární 

uhlík. Zimní hodnoty koncentrací a středního průměru (μm) bývají mnohem vyšší  

ve srovnání s letními hodnotami. To dokazuje, ţe částice obsahující PAHs, se jeví jako 

hydroskopické částice, které obsahují anorganické ionty síranů (Mészáros, 1999). 

Chemická reaktivita je důleţitá při určení mnoţství ztraceného kontaminantu  

při tzv. fotodegradaci na cestě mezi zdrojem a receptorem (např. vzorkovač). 

Nefotochemické rozloţení je velmi důleţité. Při vzorkování totiţ nepřestanou na aerosolu 
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reagovat molekuly s atmosférickými oxidanty ani v momentu záchytu na filtr. Reagují  

po celou dobu vzorkování, podobně jako neustále probíhající redistribuce PAHs z částic  

do plynné fáze. Výsledkem současně probíhajících procesů pak bývají problémy  

při vzorkování a následné analýze PAHs. Analytické stanovení PAHs v atmosféře  

a interpretace naměřených výsledků tedy není lehkým úkolem.  

Naměřené koncentrace jsou závislé na: 

• chemických a fyzikálních vlastnostech individuálních molekul PAHs, 

• vlastnostech povrchu částic, kde jsou PAHs adsorbovány, 

• chemických a fyzikálních procesech ovlivňujících PAHs,  

• druhu filtru a vzorkovače, 

• druhu pouţité extrakční a analytické metody, 

4.1 Depozice a transport 

Obrovské mnoţství PAH se šíří do prostředí přes atmosférickou depozici, 

např. adsorbováním na uhelný prach. To sice nevede k velkému znečištění míst, ale bývají 

zasaţeny rozlehlejší oblasti (Wilson & Jones, 1993; Braun-Lüllemann et al., 1999). Riziko 

expozice PAH se znatelně zvyšuje, protoţe rychlost tvorby PAH a jejich vnesení  

do prostředí roste, zatímco jejich dekompoziční rychlosti zůstávají víceméně nezměněny 

(Rezek et al., 2008). 

Jakmile PAHs vniknou do atmosféry, vystavují se různorodým atmosférickým 

procesům, jako je jejich distribuce, transport, odstranění a také degradace. 

K atmosférickým jevům objeveným u transformace PAHs patří:  

1. fyzické odstranění mokrým nebo suchým spadem, 

2. atmosférický transport a disperze pohybem vzdušných mas, turbulencí a prouděním,  

3. atmosférická degradace nebo přeměna chemickými nebo fotochemickými reakcemi,  

4. distribucí mezi plynnou a pevnou fází na mezifázovém rozhraní. 

Období setrvání PAHs v atmosféře je spjata s částicemi, na nichţ jsou tyto 

sloučeniny zadrţeny. Jestliţe se jedná o vztah k velikosti částic, některé zdroje uvádějí,  
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ţe aţ 75 % PAHs je vázáno na povrch částic respirabilní frakcí (<1μm). Obvykle  

se charakterizuje distribuce částic na dvě frakce. Poměrně málo těkavé PAHs jsou většinou 

vázány na povrch aerosolových částic <1μm. Tato skupina vzniká především během 

procesu adsorpce. Těkavější PAHs, s výjimkou fluoranthenu, jsou vázány na částice >1μm 

(Holoubek, 2005). 

Depozice, koagulace nebo transport atmosférického aerosolu je především funkcí 

velikosti částic a meteorologických podmínek. Zjistilo se, ţe období setrvání v atmosféře  

a jejich dopady jsou podobné jak pro hrubé částice, tak i pro částice menší neţ 0,1 μm), 

přestoţe se mechanismy odstranění odlišují. Hrubé částice mají tendenci k sedimentaci, 

oproti tomu jemné částice jsou odstraňovány hlavně koagulací s ostatními jemnými 

částicemi, nebo s většími částicemi. Částice o velikosti mezi 0,1-3 μm, se kterými hlavně 

PAHs asociují, difundují pozvolna a mají tak nepatrnou setrvačnost. Setrvají v atmosféře 

několik dní i déle. Částice takové velikosti nejsou efektivně odstraněny deštěm. Mohou být 

přeneseny vzduchem na dlouhé vzdálenosti, a to především v závislosti na atmosférických 

podmínkách (Hansen, 2000). 

Polyaromatické uhlovodíky obsaţeny v atmosféře se dostávají do sráţek jako 

důsledek vnitro a podoblačného vymývání. Tyto předpoklady potvrzují koncentrace PAHs 

stanovené ve sráţkových vodách z odlišných regionů. Ve sráţkách mají charakteristickou 

distribuci (nukleární, akumulační a hrubé částice).  

Velikost obsahu PAHs je přímo závislá na meteorologických podmínkách. Sezónní 

variace ukazují v zimním období maximum a v letním období minimum. Za vyšších teplot 

jsou efektivnější reakce atmosférickými stopovými plyny (NO, SO2, O3), a tak jejich 

degradace probíhá v letním období rychleji neţ v období zimním. Jejich oblastní distribuce 

je podmíněna lokálními zdroji, přičemţ nejdůleţitějšími zdroji jsou procesy spalování 

fosilních paliv, domácí vytápění a automobilová doprava.  

Průměrné mnoţství PAHs ve sráţkách bývá v jednotkách aţ stovkách ng/l. Mnoţství 

PAHs ve sráţkách záleţí na rozpustnosti ve vodě. Polyaromáty s nízkou molekulovou 

hmotností jsou rozpustné v rozmezí μg/l, vyšší v rozmezí ng/l. PAHs s niţší molekulovou 

hmotností jsou za atmosférických podmínek nacházeny na tuhých částicích i v plynné fázi, 

se zvyšující molekulovou hmotností se posouvá rovnováha na tuhé částice a pouze malá 
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část je v rozpustné frakci. Například pro benzo[a]pyren (BaP) je suchá depozice 3-5 

podstatnější děj neţ depozice mokrá. 

4.2 Chemické reakce v atmosféře 

Osud toxických polutantů je podmíněn mnoha chemickými ale také fyzikálními faktory, 

které navíc ještě ovlivňují i závěrečné rozdělení molekul v atmosféře. Tenze par (jako funkce 

teploty) u PAHs a okolní teplota mají důleţitý účinek na distribuci polycyklických 

aromatických uhlovodíků mezi fázi pevnou a plynnou fází (koeficient distribuce 

pára/kapalina). Naproti tomu rozpustnost ve vodě má značný vliv na vymývání z atmosféry 

(Finlayson-Pitts, 2000). 

Díky své velké chemické a fyzikální komplikovanosti aerosolových povrchů,  

kde probíhají fotoxidace, fotolýzy a interakce, je poměrně málo zjištěno o struktuře, 

absolutním mnoţství a o probíhajících mechanismech v atmosféře. Z tohoto důvodu jsou v 

této oblasti značné rozpory (Finlayson-Pitts, 2000). 

Atmosférické reakce PAHs se člení do dvou obsáhlých kategorií: 

1. Heterogenní reakce obsahují sloučeniny asociované na částice (semivolatilní čtyř, 

pět a šesti jaderné PAHs), např. fotolýza, fotooxidace a interakce mezi plynnou  

a pevnou fází. 

2. Homogenní reakce těkavých dvou a tří jaderných PAHs, nebo čtyř jaderných 

semivolatilních PAHs iniciovaných radikály •OH v denní dobu nebo •NO3 v noční 

dobu a ozonem 24 hod (Finlayson-Pitts, 2000). 

Fotochemické transformace jsou obvykle pokládány za nejdůleţitější atmosférické 

reakce PAHs, protoţe chemické reakce jsou nejvýznamnější způsoby odstranění molekul 

PAHs z atmosféry a protoţe jsou výsledky rozpadu PAHs nebezpečné pro lidské zdraví. 

Jednou z nejobvyklejších fotooxidačních reakcí je vznik endoperoxidů, z něhoţ řadou 

reakcí mohou vznikat chinony.  

Chemické a fotochemické reakce PAHs v atmosféře mohou být ovlivňovány 

různými faktory, jako například intenzitou světla, teplotou, mnoţstvím plynných polutantů 

(např. O3, NOX a SOX) a fyzikálně-chemickými vlastnostmi částic nebo substrátů.  
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V souvislosti těchto těmito faktory můţe atmosférická délka ţivota například 

benzo[a]pyrenu (BaP) kolísat od deseti minut do sedmdesáti dvou dnů. 

Mezi faktory popisující potenciální úbytky PAHs důleţité pro rozeznání 

atmosférického osudu PAHs a pro jejich stanovení v ovzduší patří:  

• Atmosférické reakce - především fotochemické a oxidační (díky přítomnosti 

intenzivního slunečního záření a řady oxidačních činidel). 

• Termické reakce -  jsou významné hlavně za tmy. 

• Mnoţství polutantů a teplota. 

• Posuny rovnováhy mezi plynnou a tuhou fází - závisí na teplotě a molekulové hmotnosti. 

• Tenze par pro všechny PAHs. 

• Pokles koncentrace s rostoucí výškou směsné vrstvy - záleţí na meteorologických 

podmínkách, ale je stejné pro všechny PAHs.  

• Procesy přenosu - závisí na rychlosti větru a dalších fyzikálních procesů, např. suchá 

atmosférická depozice, vznik rozkladných produktů reakcemi během vzorkování 

a těkáním z částic zachycených na filtrech.  

Jestliţe se jedná o reaktivitu PAHs v atmosféře, vyskytuje nepříliš mnoho studií 

věnovaných skutečnému stavu atmosféry. Většinou to jsou jen laboratorní simulace  

ve speciálních reaktorech mající velký význam pro poznání atmosférických dějů. 

Nezachycují však komplexnost skutečných stavů v atmosféře. Nesnadné je třeba objasnění 

vymizení PAHs z atmosféry pomocí fotooxidace. Vznik nitroderivátů, chinonů, nitrochinonů 

a dalších sloučenin znázorňuje významnou roli v atmosférickém osudu PAHs. 

4.2.1 Nitrace PAHs 

Nitro-deriváty PAHs (NO2-PAHs) bývají do atmosféry vysílány přímo ze zdrojů  

a vznikají sekundárně, reakcemi mezi PAHs a oxidy dusíky nebo kyselinou dusičnou, 

vyskytující se ve znečištěném ovzduší v poměrně vysokých koncentracích.  

Kyselina dusičná i oxidy dusíku mohou PAHs substituovat nebo oxidovat za vzniku 

mono- a také dinitroderivátů, kde NO2 působí samotnou nitraci a kyselina (např. HNO3) 

vystupuje pouze jako urychlovač. Rychlost těchto reakcí závisí na chemické struktuře 
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jednotlivých PAHs a rovněţ i povaze substrátu, na němţ jsou PAHs sorbovány. Reakce 

mohou být ulehčeny například kyselostí povrchu, hlavně výskytu kyseliny.  

Nitro deriváty PAHs mohou vznikat uvedenými reakcemi při spalovacích procesech, 

ale také fotochemickými reakcemi PAHs nebo amino-PAHs s hydroxylovým radikálem 

(•OH). Ten reaguje s PAHs v plynné fázi a vzniká tak reaktivní meziprodukt s nepárovým 

elektronem. Následuje adičně-eliminační reakce s plynným oxidem dusičitým za vzniku 

příslušného nitro derivátu PAH a vody. Tato reakce se koná jen za denního světla. Dalším 

nitrujícím zprostředkovatelem reaktivnějším neţ NO2 je N2O5, který vznikl z radikálů 

•NO3 a •NO2. Tahle nitrace se uskutečňuje hlavně za tmy. 

4.2.2 Fotooxidace PAHs singletovým molekulárním kyslíkem 

Primárním elektronovým stavem PAHs je singlet a primárním stavem kyslíku je 

triplet. Reakce mezi základním stavem kyslíku a PAHs není spinově moţná. Reakce PAHs 

probíhá se singletovým molekulárním kyslíkem, na něhoţ jsou PAHs choulostivé. Při řadě 

reakcí je nutná energie přenesená z fotosensitivních molekul PAHs na kyslík v základním 

stavu. Reakce jsou vysvětleny pro benzo[a]pyren jako reprezentanta PAHs následovně: 

BaP(S0)+hυ→BaP(S1)         (1) 

BaP(S1)→BaP(T1)          (2) 

BaP(T1)+O2(
3   )→BaP(S0)+O2(

1  
1  

         (3) 

kde je: 

S0  základní singletový elektronový stav, 

S1  první excitovaný stav,  

T1  určuje první elektronový excitovaný triplexový stav.  

Foot (1968) určil, ţe triplet syntetizovaný v reakci 2 je schopen reagovat s kyslíkem 

v základním stavu (triplet) za vzniku komplexu (reakce 4), jenţ můţe dále reagovat 

s obdobnou molekulou, jako je například další molekula PAH, za vzniku peroxidu tohoto 

PAHu (reakce 5). Singlet generovaný v reakci 3 pak můţe přímo reagovat s PAH 

v singletovém stavu za vzniku peroxidu (reakce 6). 

BaP(T1)+ O2(
3   )→BaP-O2         (4) 

BaP-O2+PAH→BaP-O2+BaP        (5) 
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O2(
1  

1
)+PAH→PAH-O2         (6) 

Později bylo znázorněno (Inomata a Nagata, 1972), ţe energie excitovaného 

singletového stavu BaP (reakce 1) vystačí na excitaci základního stavu molekulárního 

kyslíku na jeho niţší singletový stav viz reakce 7 (Hansen, 2000). 

BaP(S1)+O2(
3   )→BaP(T1)+(O2(

1  )       (7) 
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5 Příjem a akumulace PAHS rostlinami 

Obecně persistentní organické sloučeniny mohou vstupovat rostlinami do potravního 

řetězce a mohou tak působit jako potenciální karcinogeny, mutageny a teratogeny. Z těchto 

důvodů je proto velmi nutné neustálé studium vlivu vybraných PAHs na rostliny, které 

jsou dominantní sloţkou terestrických ekosystémů a mají schopnost přijímat tyto 

sloučeniny z prostředí.  

Pravděpodobně nejvýznamnějším zdrojem PAHs pro rostliny je atmosférická 

depozice (viz Obrázek 2), způsobující rovněţ částečnou kontaminaci půdy 

(Jones et al., 1989), případně aplikace odpadních kalů v zemědělství 

(O’Connor et al., 1991, Wild et Jones, 1992). Na zvýšení kontaminace nadzemních částí 

rostlin se prokazatelně podílí i výpar těchto látek z půdy a jejich resorpce listy 

(Müller et al., 1993).  

 

Obrázek 2: Schéma působení vzdušných polutantů na terestrický ekosystém  

(převzato a upraveno Jones et al., 1989) 

Listy s vyčnívajícími trichomy (např. Quercus sp., Coryllus sp.) mívají vyšší 

obsah PAHs neţ listy se „zapuštěnými“ trichomy (např. Fraxinus sp.), neboť mají větší 

schopnost přijímat PAHs z atmosféry (Howsam et al., 2000). Širokolistá vegetace 

(např. Lactuca sp., Spinacea sp.) vystavuje velkou část svého povrchu listu atmosféře, 
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přičemţ plocha listu značně koreluje s absorpcí atmosférických PAHs do kutikuly 

(McGlynn et Livingston, 1997). 

Rostliny disponují schopností přijímat PAHs z prostředí, přičemţ ke kontaminaci 

dochází třemi dílčími mechanismy: plynnou depozicí, depozicí částic a mokrou depozicí 

rozpuštěných látek. Rozsah kaţdého z uvedených mechanismů je ovlivněn příslušnou hladinou 

látky v atmosféře environmentálními podmínkami a typem vegetace (Kolb et Harms, 2000). 

Organické sloučeniny absorbované na lipofilním povrchu listového vosku jsou  

ve velké kvantitě hromaděny v kutikule a penetrují listem. Pokusy však prokázaly,  

ţe v porovnání s kutikulou je vosk méně činným sorbentem (Schäfer et Schönherr, 1985; 

Korte et al., 2000), a tudíţ tvoří esenciální bariéru pro penetraci organických xenobiotik. 

S rostoucím věkem listu se zvyšuje paralelně také mnoţství kutikulárního vosku 

akumulovaného na jeho povrchu a syntéza kutikuly se zastavuje právě po skončení vývoje 

listu (Kolattukudy, 1980). To znamená, ţe mladé listy absorbují xenobiotika lépe neţ 

dospělí jedinci (Korte et al., 2000).  

Organické sloučeniny jsou nahromaděny v kořenech, pak přecházejí xylémem  

do výhonku a listů. Přímé hromadění (akumulace) je dána tzv. účinností akumulace, jeţ je 

závislá na rychlosti transpirace a koncentraci kontaminantů. Efektivita příjmu pro 

vaskulární rostliny (pro sloučeniny, které jsou ihned transformovány) se nazývá 

Transpirační koncentrační faktor (TSCF), který znázorňuje poměr mezi koncentrací 

sloučeniny v transpiračním proudu rostliny a koncentrací v půdní vodné fázi. Je zřejmé,  

ţe přítomnost PAHs v substrátech působí na rostliny toxicky, ty hůře prospívají a jsou 

méně vyvinuté. Mohou za to nejen vlastnosti znečištěných půd, ale také přímý vliv 

kontaminantu a jejich interakce s vegetací. 

Některé rostliny dokáţou pohlcovat organické látky přímo ze znečištěných míst  

do svého organismu. Tato schopnost je závislá především na fyzikálně-chemických 

vlastnostech kontaminantů a také na vlastnostech samotných rostlin (Sandermann, 2004). 

Některé hydrofobní organické sloučeniny jsou silně vázány na povrch kořenů. Tato sorpce 

můţe být reverzibilní. Více rozpustné kontaminanty se nesorbují moc silně a jsou 

přepravovány skrze membrány do rostlinné tkáně. 

Polyaromatické uhlovodíky jsou látky hydrofobní a značně málo rozpustné ve vodě  

a jejich perzistence je úzce spjata právě s těmito vlastnostmi. Nízká rozpustnost ve vodě 
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směřuje k jejich hromadění a stálosti ve vodních a terestrických ekosystémech 

(Lhotský et al., 1994; Criquet et al., 2000; Harrison, 2001).  

Rozpustnost PAHs ve vodě je nepřímo úměrná hodnotě rozdělovacího koeficientu 

oktanol/voda (KOW). Kořenovým systémem z půdního roztoku jsou lehce pojímány 

organické sloučeniny s průměrnou hodnotou KOW 1,0-2,0 (Ryan et al., 1988). Tabulkové 

hodnoty KOW jsou vyšší neţ 3,0 i pro nejjednodušší PAHs a pro většinu důleţitých PAHs 

se pohybují v rozmezí 4,0-6,7. 

Velmi lipofilní PAHs mají velký sklon vázat se na částice organické hmoty 

v půdě. Tuto skutečnost také dokazuje jejich příjem kořenovým systémem. Obsah 

organických částic v půdě je nejdůleţitějším limitujícím faktorem příjmu PAHs 

rostlinami (Sims a Overcash, 1983). 

Důleţitým měřítkem je také hodnota rozdělovacího koeficientu oktanol/vzduch 

(KOA), jenţ bývá mnohdy představován jako tzv. biokoncentrační faktor, BCFp/a 

(Sabljic et al., 1990; Trapp et al., 1990). Někteří autoři pouţívají hodnoty BCF odvozené 

od KOA k odhadnutí rozdělení PAHs mezi atmosférou a listem (Simonich a Hites, 1995; 

Tremolada et al., 1996). Například Tremolada et al. (1996) zjistili, ţe na podkladu hodnoty 

tohoto koeficientu se můţe spolehlivě předpovídat vzdušné koncentrace těkavějších látek, 

jako jsou fluoren nebo fenanthren, jejichţ log KOA8. Pouţití tohoto koeficientu  

se nedoporučuje pro odhadnutí vzdušných koncentrací PAHs s vyšší molekulovou 

hmotností, jejichţ log KOA je 8 – 12. 

Těkavé sloučeniny mající hodnotu Henryho konstanty větší neţ 10
-4

 se z půdy lehce 

odpařují (Ryan et al., 1988). Nízkomolekulární PAHs jsou v podstatné míře rozptýleny 

v plynné atmosférické fázi. Tyto PAHs se mohou snadno penetrovat kutikulou na povrchu 

listů. Naopak vysokomolekulární PAHs jsou v atmosféře sdruţovány na částicích, které jsou 

sice v menší, ale zato ve významné míře deponovány na povrch listů (Ignesti et al., 1992). 

Negativní účinek polycyklických aromatických uhlovodíku byl sledován například 

na kořenech rostlin, kdy docházelo ke zkrácení jejich délky (Gaspar et al., 2002;  

Verdin et al., 2006; Debiane et al., 2008). Verdin et al. (2006) zaznamenal úbytek kořenů 

čekanky (Cichorium intybus) dokonce z 87 % v přítomnosti anthracenu (140 mg/l). 

Zároveň také vypozoroval pozitivní příspěvek arbuskulární mykorhizní houby 

Glomus intraradices na snášenlivost anthracenu, kdy docházelo i při zvýšené koncentraci 
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k růstu kořenového systému rostlin. Totoţné účinky byly také zjištěny u 

vysokomolekulárních PAHs, jako například u benzo[a]pyrenu, při aplikaci jiných 

rostlinných druhu (Verdin et al., 2006). 

Při podrobném pohledu do oblasti působení PAHs na rostlinné buňky se prokázalo, 

ţe tyto sloučeniny zapříčiňují oxidativní poranění membránových lipidu kolonizovaných 

kořenů, jenţ způsobuje pokles v růstu. Dojde k porušení DNA volnými radikály. 

Deoxyribonukleová kyselina je poté oxidována na řadu poškozených produktů. Jeden  

z nich, 8-hydroxy-2´-desoxyguanosine (8-OHdG), se dokonce pouţívá jako marker 

oxidativního poškození DNA. Bylo zjištěno, ţe přeměna v genomu přes 8-OHdG 

sloučeninu v kořenech vystavených kontaminaci vzrostla o dvojnásobek v porovnání  

se zkušebními rostlinami rostoucími na půdách bez PAHs (Debiane et al., 2008). Rostliny 

mají tedy velkou vnímavost na znečištění PAHs, pozorovatelnou aţ na úrovni změn DNA. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky rostliny nejen ovlivňují působením na jejich 

vývoj, růst a strukturu buněk, ale jsou schopny se také v rostlinných pletivech ukládat. 

Binet et al. (2000) ve svém experimentu s jílkem (Lolium perenne) pěstovaným  

v květináčích s půdou kontaminovanou 5 g/kg anthracenu nebo 1 g/kg směsi osmi 

odlišných PAHs zjistil, ţe 0,006-0,11 ‰ primární koncentrace PAHs bylo adsorbováno  

na kořeny, 0,003-0,16 ‰ bylo vypozorováno v pletivech kořenů a 0,001 ‰ v pletivech 

nadzemní části a to stejně v obou pokusech. Analogické výsledky lze nalézt i v dalších 

studiích (Wu et al., 2009). Nemykorhizní rostliny jsou tak způsobilé pomáhat k disipaci 

PAHs z půdy a to i bez přítomnosti mykorhizních symbiotických partnerů (Corgié et al., 

2006; Verdin et al., 2006). 

5.1 Absorpce prostřednictvím listů 

Úroveň akumulace polutantů z ovzduší je podmíněno na rozdělovacím koeficientu 

vodné a plynné fáze, typu polutantu, druhu rostliny, velikosti a na typu povrchu listu a také 

na mnoţství lipidů v epidermu listů (Schnoor, 2002). 

Uţ v polovině 70. let byla ve Švédsku vyhodnocována způsobilost různých druhů 

městské zeleně absorbovat polycyklické aromatické uhlovodíky z výfukových plynů. Jako 

nejefektivnější se vykazoval kaštan, jírovec maďal, který má však v dnešní době velmi 

sníţenou aktivitu vzhledem k pojídání listů klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella).  
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5.1.1 Ovlivňující faktory příjmu PAH rostlinami 

Příjímání PAHs je usměrňováno vnějšími i vnitřními faktory a regulováno především 

koncentračním gradientem určité látky. V případě ţe je v systému rostlina-prostředí zajištěn 

dostatečný úbytek dané látky, například její metabolizací, uchovává se vysoký koncentrační 

gradient a polutant je snadněji akceptován z vnějšího prostředí. Obráceně dojde-li  

ke hromadění látky v pletivech, koncentrační gradient se vyrovnává a příjem se sniţuje nebo 

i zastavuje (Fletcher et al., 1990, Tremolada et al., 1996; Horstmann a McLachlan, 1998). 

Četnost znečištění vegetace je podmíněno fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

individuálních PAHs, environmentálními podmínkami a obsahem PAHs v prostředí. 

Závaţné je rovněţ uplatnění morfologie rostliny, tj. plocha povrchu dosaţitelná  

pro absorpci a mnoţství lipidové sloţky. Faktory ovlivňující příjem PAHs se z pravidla 

neprojevují individuálně, nýbrţ působí ve vzájemné interakci (Kummerová, 1997). 

V rostlinných pletivech je vyšší procento nízkomolekulárních PAHs (naftalen, 

anthracen aj.), oproti vysokomolekulární PAHs (benzoa-pyren; dibenzoa,h anthracen aj.), 

které jsou zastoupeny v menším mnoţství. Tato skutečnost je pravděpodobně dána vyšší 

rozpustností a volatilitou nízkomolekulárních PAHs. (Wang et Meresz, 1981) 

Při niţších teplotách na podzim a v zimě je spousta PAHs obvykle zachycena rostlinami, 

a to buď jehličnany, nebo v teplejších oblastech i jinými stále zelenými rostlinami. Při vyšší 

teplotě vzduchu v létě se také mohou nízkomolekulární PAHs odpařovat zpět do atmosféry 

(Ignesti et al., 1992; Simonich et Hites, 1994 b; Lodovici et al., 1998; Khun et al., 1998). 

V menší míře ovlivňuje teplota šíření vysokomolekulárních, vícejaderných a netěkavých 

PAHs mající vyšší vazebnou afinitu k částicím (Simonoich et Hites, 1994b).    

Nejdůleţitějším limitujícím faktorem příjímání PAHs je obsah organické hmoty 

v půdě (Wegmann et al., 1986; Binet et al., 2000). Tak to Müller (1976) uvádí vyšší 

příjímání 
14

C-benzoapyrenu u mrkve (Daucus carota) a ředkvičky (Raphanus sativus)  

v písčitém substrátu neţ v půdě a v kompostu. Dorr (1970) uvádí vyšší příjímání 

benzoapyrenu z ţivného roztoku neţ z půdy u ţita (Secale cereale), Edwards et al. 

(1982) také vypozorovali stejný efekt při příjímání 
14

C-anthracenu u sóje (Glycine max).  

Přijímání a translokace PAHs dokazují také druhovou a substrátovou specifičnost 

(Walton et Edwards, 1986). Mezi koncentrací PAHs v ţivném roztoku a rychlostí jejich 
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přijímání existuje, obzvláště při nízkých koncentracích, lineární závislost. Naopak vyšší 

koncentrace mohou vyvodit saturaci aţ redukci příjmu (Fletcher et al., 1990). McCardy 

a kol. (1987) dokázali u nestejných organických sloučenin pozitivní logaritmicko-lineární 

vztah mezi biokoncentračním faktorem kořene a rozdělovacím koeficientem oktanol/voda 

(KOW).  

Dalšími důleţitými půdními faktory ovlivňující rychlost přijímání PAHs rostlinami 

jsou teplota, vlhkost, hodnota pH, obsah ţivin a stav půdní mikroflóry (Holoubek, 1996). 

5.2 Translokace PAHs v rostlinách 

Ze studií zabývajících se v minulosti osudem xenobiotik v rostlinném organismu 

vyplývá, ţe polycyklické aromatické uhlovodíky jsou schopny se v rostlinách 

translokovat akropetálně (McGlynn et Livingston, 1997; Kolb et Harms, 2000) 

i bazipetálně (Ryan et al., 1988; Trapp et al., 1990). Existují rovněţ studie, které 

uvádějí buď ţádnou či dokonce pouze jen zanedbatelnou translokaci mezi kořenem 

a nadzemními částmi (Edwards, 1983; Wild et Jones, 1991; Schroll et Scheunert, 1992; 

Wild et al., 1992; Ren et al., 1996). 

Transport PAHs je omezen hlavně svými hydrofobními vlastnostmi a hodnotou KOW 

(Kummerová, 1997). Například Behrendt et Brüggemann (1993) zhotovili model 

translokace (Obrázek 3) obsahující stonek, listy a plody a zohledňující difusní výměny 

s atmosférou na podstatě tzv. koncentračního faktoru transpiračního proudu (Transpiration 

Stream Concentration Factor, TSCF), jenţ je definován jako (Shone et Wood, 1974): 

S

TS

c

c
TSCF  ; 

kde je: 

cTS mnoţství látky v transpiračním proudu (mg/dm
3
), 

cS mnoţství látky ve vnějším roztoku (mg/dm
3
). 
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Obrázek 3: Model translokace PAHs v rostlinách – difúzní tok (černě), xylémový tok (modře) a floémový 

tok (červeně). (převzato a upraveno Behrendt et Brüggemann 1993 in Tomáš Čáp). 

Translokace elektroneutrálních látek je nejúčinnější pro sloučeniny s průměrnou 

hodnotou lipofility (Briggs et al., 1982). Pro individuální rostlinné druhy je snadno 

měřitelný TSCF funkcí rozdělovacího koeficientu oktanol/voda (KOW), jenţ je 

experimentálně dobře stanovitelný. Následující vztahy uvádějí například Briggs et al. 

(1982) nebo Burken et Schnoor (1998). 

5.3 Transformace PAHs v rostlinách  

Rostlinné organismy mají, stejně tak jako ţivočichové, enzymatický aparát 

umoţňující jim metabolizovat PAHs (Kummerová, 1997). Metabolismus PAHs  

v rostlinách je druhově osobitý a v určité rostlině můţe být sníţen jen na jisté pletivo nebo 

orgán, popřípadě časově oddělený na určitou vývojovou fázi (Kmentová, 2003). Rozměr 

transformace je podmíněný také na vlastnostech jednotlivých PAHs. Všeobecně je známo, 

ţe nízkomolekulární dvou a tříjaderné PAHs (naftalen, anthracen, fenanthren) mohou být 

degradovány rychleji neţ vysokomolekulární pětijaderné sloučeniny (perylen, 

benzoapyren, dibenzoa,hanthracen aj.), angulárně uspořádané PAHs jsou mnohem 

stabilnější, tj. odolnější k biodegradačním procesům, neţ lineárně kondenzované PAHs. 

Semeno 

Kořeny 

Stonek 

Listy 

Půdní roztok 
Provzdušnění půdy 

Půdní matrix 

Ovzduší 

TSCF 
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5.3.1 Transformační reakce 

K reakcím první fáze patří oxidace, redukce a hydrolýza. Tyto reakce upravují 

molekulu cizorodé látky tak, aby mohla konjugovat s aminy, kyselinami a alkoholy 

v druhé fázi detoxikace (Knejzlík et al., 2000). 

5.3.2 Redukční reakce 

Při transformaci se uplatňují celkem málo. Byly zjištěny pro některé nitro-PAHs 

(Kmentová, 2003). Hydrolýza je moţná u esterů karboxylových kyselin, organofosfátů, 

karbamátů a anilidů, ale nejčastější transformační reakcí je oxidace. 

Prvotní reakcí v postupu oxidace je tzv. monooxygenace (hydroxylace), tj. proces, 

při kterém se do molekuly xenobiotika vnáší molekula kyslíku, jejímţ zdrojem je 

především atmosférický kyslík O2 (Korte et al., 2000): 

R-H + O2 + NADPH+H
+
 → R-OH + H2O + NADP

+
. 

V rostlinách byly nalezeny veškeré sloţky mikrosomálního monooxygenasového 

komplexu (Obrázek 4). Zatímco v ţivočišných organismech byla nalezena jen jedna 

molekulární forma NADPH-cytochrom P-450 reduktasy v rostlinných mikrosomech jsou 

známy více neţ tři funkční formy (Madyastha et al., 1993). 

 
Obrázek 4: Zjednodušené zobrazení individuálních sloţek komplexu cytochromu P-450  

(převzato Knejzlík et al., 2000) 

Kromě detoxikační funkce se cytochrom P-450 dependentní monooxygenasy 

aktivně účastní také na biosyntéze alkaloidů, giberelinů, fenolů a jiných „endogenních“ 

látek (Durst, 1991). Bylo zjištěno, ţe vstup xenobiotik do buňky je řídícím podnětem  
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pro zahájení NADPH dependentní oxidace a cytochrom P-450 mění z „endogenního“ 

(metabolického) na „exogenní“ (detoxikační) funkční reţim (Khatisashvili et al., 1997). 

Spektrum všech eventuelních reakcí je náramně obsáhlé. Pro představu: inkubace rostlin 

s benzoapyrenem míří k seskupení diolů, fenolů a polyhydroxylovaných metabolitů. 

Transformace se uskutečňuje přes vznik epoxidů (např. benzoapyren-9,10-epoxid), jenţ jsou 

karcinogenní a mutagenní (Kmentová, 2003). Mezi produkty oxidace benzoapyrenu jsou 

vţdy přítomny chinony (Kirso et al., 1983; Warshawsky et al., 1983). Neţádoucí účinek těchto 

látek se vyznačuje formováním aktivních radikálů kyslíku způsobující nevratnou přeměnu 

cytochromu P-450 na cytochrom P-420 (Khatisashvili et al., 1991; Trullier-Bruston et al., 1991). 

5.4 Modelování příjmu xenobiotik rostlinami 

Přijímání xenobiotik rostlinou je souhrnný biologický proces. Ačkoliv neexistuje 

teoretický model, podle kterého by se mohlo přesně predikovat koncentrace kontaminantů 

v rostlinném materiálu, jsou zdárně vyuţívány tzv. empirické vzorce, vytvořené 

zpracováním experimentálně získaných dat (Travis a Arms, 1988; Ryan et al., 1988). 

Rozptýlený tok elektricky neutrálních látek, J (kg/m
2
/s), přes membránu, popisovaný 

permeabilitou, PM (m/s), ukazuje 1. Fickův zákon difuse: 

);( outinM aaPJ   

kde je: 

a aktivita roztoku na vnitřní (ain) resp. vnější (aout) straně membrány (kg/m
3
). 

Souvislost, dle které lipofilní vlastnost látky ovlivňuje její přijímání rostlinou, 

vysvětlil jako první Collander (1954) pro buňky Nitella sp. Grayson et Kleier (1990) 

uvádějí závislost mezi permeabilitou membrány, PM (m/s), a rozdělovacím koeficientem 

oktanol/ voda (KOW): 

.5,7log2,1log  OWM KP  

Jak jiţ bylo uvedeno, mnoţství akumulace určité látky se obvykle vyjadřuje pomocí 

tzv. biokoncentračního faktoru (BCF), jenţ můţe být stanoven pro jednotlivé rostlinné 

orgány (Kummerová, 1997). Shone a Wood (1974) zkoumali pohlcování organických látek 
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rostlinnými pletivy a vymezili rovnováţný stav jako tzv. koncentrační faktor kořene (Root 

Concen-tration Factor, RCF): 

;
S

R

c

c
RCF   

kde je:  

cR mnoţství látky v kořenu (mg/kg)  

cS je mnoţství látky ve vnějším roztoku (mg/dm).  

Souvislost RCF na log KOW vyvodili empiricky Briggs et al. (1982): 

.52,1log77,0)82,0log(  OWKRCF  

Vzorec byl po stanoveném čase přepsán jako: 

;
b

OWLcKWRCF   

kde je: 

W obsah vody v rostlinném pletivu,  

L obsah lipidové sloţky, 

c a b korekční koeficienty pro určité pletivo a oktanol (Trapp a Matthies, 1995).  

Obdobné vztahy byly vyvozeny rovněţ pro stonky a listy (Briggs et al., 1982;  

Trapp et Pussemier, 1991; Müller et al., 1994; Trapp et al., 2001).  

Kombinací RCF (Root Concentration Factor) a SCF (Stem Concentration Factor)  

se občas vymezuje i tzv. faktor rostlinného přijímání (Plant Uptake Factor, PUF): 

;SCFfRCFfPUF sr   

Kde je: 

f korekční koeficient určité frakce.  

Tento PUF se vyuţívá pro výpočet koncentrace xenobiotika v rostlině Cp: 

;tp CPUFC   

kde je: 

Ct změřené souhrnné mnoţství xenobiotika v půdě.  
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Vysvětlení takto vytvořených matematických modelů je však problematické 

(Kummerova, 1997). 
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6 Platná legislativa 

Zákon stanovuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně 

vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností. 

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůleţitějších sloţek ţivotního prostředí, bez které 

se nemůţe obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává aţ do nitra lidského 

těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Proto je kvalitě ovzduší věnována velká 

pozornost jak na národní a evropské, tak na mezinárodní úrovni.(www.mzp.cz) 

6.1 Předpisy ČR 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb.,  

o ochraně ovzduší. Ten je doplněn celou řadou prováděcích předpisů ve formě nařízení 

vlády nebo vyhlášek MŢP ČR. Zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů 

zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke sniţování mnoţství látek, které znečišťují 

ovzduší, poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, působnost správních 

orgánů a opatření k nápravě a sankce (www.mzp.cz). 

6.1.1 Nařízení vlády 

 Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 476/2009 Sb. 

 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 

projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 

projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 

odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 

 Nařízení vlády o Národním programu sniţování emisí ze stávajících zvláště 

velkých spalovacích zdrojů ve znění nařízení č.372/2007 Sb. 

http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi
http://www.mzp.cz/
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 Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší ve znění nařízení 

č.597/2006 Sb. 

 Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády  

č. 475/2009 Sb. (www.mzp.cz). 

6.1.2 Vyhlášky České republiky 

 Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

 Vyhláška č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek  

a fluorovaných skleníkových plynů. 

 Vyhláška č.337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících 

těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé 

organické látky. 

 Vyhláška č.355/2002 Sb., vyhláška ministerstva ţivotního prostředí, kterou se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. 

 Vyhláška č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství 

vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování 

zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení 

provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

 Vyhláška č.362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 

 Vyhláška č.455/2006 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pouţívaných pro 

vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. 

 Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 
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seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování  

a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 

zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti (www.mzp.cz). 

6.1.3 Zákony České Republiky 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 164/2010 Sb., ze dne 24. března 2010, kterým se mění zákon č. 695/2004 

Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů (www.mzp.cz) 

6.2 Předpisy Evropské unie 

Řada povinností v oblasti ochrany ovzduší má svůj základ v předpisech Evropské 

unie, zejména v tzv. směrnicích. Tou nejdůleţitější je rámcová směrnice č. 96/62/EC  

o hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Tyto směrnice stanoví zejména limity pro znečištění ovzduší, způsob hodnocení  

a informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Tyto směrnice jsou od roku 2010 nahrazeny 

směrnicí 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Dalším 

podstatným předpisem je tzv. směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropech  

(www.mzp.cz). 

6.2.1 Směrnice Evropské Unie 

 Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbliţování právních předpisů 

členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi  

z motorových vozidel. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 

o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při skladování 

benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008  

o integrované prevenci a omezování znečištění. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32001L0081:CS:PDF
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997  

o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím 

plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů 

určených pro nesilniční pojízdné stroje. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 

benzinu a motorové nafty. 

 Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých 

organických sloučenin vznikajících při pouţívání organických rozpouštědel  

při některých činnostech a v některých zařízeních. 

 Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o sniţování obsahu síry  

v některých kapalných palivech. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000  

o spalování odpadů. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001  

o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001  

o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší 

(www.mzp.cz). 
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7 Závěr 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) zastupují velice různorodou skupinu 

persistentních organických polutantů. Jejich nejdůleţitější environmentálně vlastnosti se 

povaţuje odolnost vůči degradaci, schopnost bioakumulace v lipidových sloţkách ţivých 

organismů a toxicita. Díky těmto neobyčejným vlastnostem se PAHs objevují v podstatě 

ve veškerých sloţkách prostředí, kde je mohou rostliny přijímat. Do rostliny se dostávají 

buď kořenovým systémem rostlin, nebo jejich nadzemními částmi. Mohou zde být 

translokovány, transformovány a následně akumulovány. 

Byly prokázány nepříznivé účinky PAHs na ţivočišné a rostlinné organismy, a proto 

jsou tyto látky pokládány za potenciálně škodlivé pro zdravý vývoj ekosystému a jejich 

dlouhodobě neovladatelným šířením do ţivotního prostředí se pokládá za neslučitelné 

s konceptem trvale udrţitelného rozvoje.  

Plány, vznikající z podnětu mezinárodních organizací, popřípadě národních 

ministerstev, mají za úkol sledování PAHs v jednotlivých sloţkách prostředí. V České 

republice jsou tyto studie pod záštitou Ministerstva ţivotního prostředí a kooperujících 

institucí, jeţ se zabývá okruhem znečištění ţivotního prostředí. 

Souhrn poznatků, uvedených v této práci, znázorňuje polycyklické aromatické 

uhlovodíky jako závaţné environmentální kontaminanty. I kdyţ jsou mnohé studie do 

dnešní doby neznámé, můţeme ze soudobých poznatků vyvozovat moţná rizika, spjatá 

s eventuelním dalším moţným zvyšováním účasti těchto látek v prostředí. Ať uţ se 

okolnosti budou rozvíjet kteroukoliv cestou, je jisté, ţe rostlinná společenstva na Zemi 

sehrávají svou nezastupitelnou roli. 
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