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Anotace 

Bakalářská práce je věnována problematice pesticidů a jejich negativnímu působení na 

lidské zdraví a ekosystémy. Zabývá se členěním pesticidů a popisem jejich základní 

charakteristiky. Popisuje současný stav poznatků v dané problematice a související 

legislativu. Věnuje se metodám stanovení reziduí a odbourávání pesticidů z životního 

prostředí. 

Klíčová slova: 

Pesticidy, herbicidy, zoocidy, insekticidy. 

Annotation 

The thesis is devoted to the issue of pesticides and their negative effects on human health 

and ecosystems. It deals with categorizing of pesticides and a description of their basic 

characteristics. It describes the current state of knowledge on the issues and related 

legislation. It deals with methods of determination of pesticide residues and reducing the 

pesticides in the environment. 
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1 ÚVOD 

Lidstvo se snaží již od svého počátku zlepšovat své životní podmínky, což 

znamená například i zajistit dostatek úrody. Ta však bývá napadána různými škůdci 

a lidé se již v začátcích pokoušeli svoji úrodu chránit. Zakladatel botaniky Theofrastus už 

tři sta let před naším letopočtem popsal různé choroby rostlin, které jsou dnes známy pod 

jménem spála, hniloba, strupovitost a rzi. K potírání chorob kulturních rostlin 

a k zapuzování hmyzu se v dávných dobách používala především síra. V šestnáctém 

století například Číňané použili jako insekticid dokonce i arsenik. V sedmnáctém století 

je poprvé využita v přírodě se vyskytující insekticidní látka nikotin. Kolem roku 1850 

byly zavedeny dva důležité přírodní insekticidy, rotenon z kořenů tropických rostlin 

Derris (motýlokvěté) a pyrethrum z jednoho druhu chryzantém. V devatenáctém století 

jsou například pro likvidování hmyzích škůdců zavedeny i nové anorganické látky, jako 

například arseničnan olovnatý a arseničnan měďnatý, nazývaný také pařížská zeleň. 

V roce 1912 nahradil W. C. Piver pařížskou zeleň a arseničnan olovnatý arseničnanem 

vápenatým. Tento insekticid se stal velmi významným prostředkem v boji například proti 

bavlníkovému škůdci na plantážích v USA. 

Už ve dvacátých letech dvacátého století však byla prokázána jedovatá rezidua 

v plodinách, které byly ošetřeny arsenovými insekticidy. Na základě této skutečnosti se 

proto hledaly mnohem méně nebezpečné pesticidy. Bohužel také další látky, které byly 

v té době zavedeny místo arsenových insekticidů, byly rovněž velmi jedovaté. 

V roce 1939 objevil doktor Paul Miller silné insekticidní vlastnosti nám všem velmi 

dobře známému dichlordifenyltrichlorethanu neboli DDT. Tento insekticid byl úspěšně 

vyzkoušen ve Švýcarsku při likvidaci mandelinky bramborové. A již v roce 1943 byla 

započata jeho výroba ve velkém a v krátké době se tak stal tím nejrozšířenějším 

insekticidem na celém světě. 

Hlavní rozmach výroby pesticidů však nastal až po roce 1945. K tomuto rozmachu 

přispěly především intenzivní výzkumy, které byly prováděny během druhé světové 

války a samozřejmě objev již zmíněného DDT. Za druhé světové války byla vyvinuta 

celá řada organofosforových sloučenin, z nichž mnohé vykazují vysokou systémovou 

insekticidní účinnost. Zavedeny byly také velmi cenné selektivní herbicidy na bázi 
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fenoxyoctových kyselin. Takže kolem roku 1950 byla komerčně dostupná celá řada 

systémových herbicidů a také insekticidů. Účinné fungicidy se však začaly komerčně 

vyrábět teprve až kolem roku 1960.1 

Historie tuzemské výroby persistentních organochlorových pesticidů byla u nás 

zahájena v roce 1950 po ukončení výzkumu syntézy DDT Výzkumným ústavem 

agrochemické technologie v Bratislavě. Již o rok později byly vytvořeny předpoklady pro 

velkovýrobu technického hexachlorcyklohexanu (HCH). Od roku 1959 (podle některých 

zdrojů od roku 1956) se používal v zemědělství pouze čistý Lindan. Lindan je 

z chemického hlediska gama isomer hexachlorcyklohexanu. Jeho použití bylo omezeno 

hlavně k ošetřování osiva (např. len, řepka ozimá).  

Na počátku šedesátých let ale byly prokázány první případy resistence vůči DDT, 

mandelinka bramborová viz Obrázek č. 1a, (Leptinotarsa decemlineata), později také 

u jiných druhů hmyzu, například u Meligethes aeneus viz Obrázek č. 1b, (blýskáček 

řepkový). Po těchto zjištěních pak výroba DDT značně poklesla a jeho používání bylo 

nahrazováno nejprve Kelevanem (také chlorovaná látka), později pak chlorfenvinphosem 

a karbamáty.2 

 
Obrázek 1: a). Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 3, b). blýskáček řepkový  

(Meligethes aeneus) 4 

Různých zkoumaných a používaných látek s pesticidními účinky, bylo samozřejmě 

od počátků zemědělství mnohem více. Zde jsem však uvedla jen ve stručnosti objevy, které 

mě připadají, co do historie používání pesticidů jako ty významnější.  

a) b) 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila pesticidy, které jsou již řadu let hojně 

používány, především v minulých dobách i dost nekontrolovaně a někdy možná také 

zbytečně. Zajímal mě tedy dopad těchto látek na životní prostředí a tím následně i na 

lidský organismus. V úvodu bych se chtěla nejprve zmínit ve stručnosti o historii používání 

pesticidů a poté bych se zabývala pesticidy používanými hlavně v současnosti, a také jejich 

vlivem na životní prostředí. 

Cílem bakalářské práce je rešeršně zpracovat problematiku pesticidů, jejich 

používání v naší republice, v okolních státech, ale i jinde ve světě. Zaměřím se v ní na vliv 

pesticidů na ekosystémy, biosféru a tím následně i na lidské zdraví. Budu se také zabývat 

problematikou jejich reziduí, a rovněž jakým způsobem a zda vůbec se dají použité 

pesticidy časem odbourat. Kromě toho se ve své bakalářské práci chci věnovat 

legislativním požadavkům týkajícím se používání pesticidů v České republice ale také ve 

státech Evropské unie  
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3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Pesticidy jsou chemické sloučeniny používané pro preventivní zničení, odpuzování 

nebo zmírňování účinků škodlivých živočichů, plevelů a parazitujících hub, které ohrožují 

zemědělské, zahradní a lesní rostliny, zásoby potravin a zemědělských produktů, 

průmyslové materiály, hospodářská zvířata i samotného člověka.5 Největší uplatnění 

pesticidů je především v zemědělství. Pesticid může být chemická látka nebo také 

biologický činitel. Biologickými činiteli jsou například mikroorganismy včetně těch, které 

byly geneticky modifikovány.6 

Z širšího hlediska lze o pesticidech hovořit jako o biocidech, které působí proti 

živým škodlivým činitelům. Nejčastěji se dělí podle použití proti škodlivým činitelům 

a podle způsobu jejich účinku. Nejdůležitějšími a zároveň také nejrozšířenějšími 

skupinami jsou fungicidy, insekticidy, a herbicidy. Ostatní skupiny jsou již méně 

charakteristické.7 Pesticidy lze rozdělit podle různých tříd. Základní třídění dělí chemické 

pesticidy do těchto skupin: zoocidy, fungicidy a herbicidy. 

Zoocidy jsou přípravky proti živočišným škůdcům, které se podle účinnosti na 

určitou skupinu škodlivých organismů dále dělí na: 

• Insekticidy - přípravky určené k hubení hmyzu.  

• Rodenticidy - přípravky určené k hubení hlodavců. 

• Nematocidy - přípravky určené k hubení červů. 

• Akaricidy - přípravky určené k hubení roztočů. 

• Molluskocidy - přípravky určené k hubení měkkýšů. 

• Ovicidy - přípravky určené k hubení ptáků. 

• Piscicidy - přípravky určené k hubení ryb. 

Fungicidy jsou přípravky, které se používají proti různým houbám, plísním a snětím. 

Poslední skupinou jsou herbicidy, které se používají především k hubení nežádoucích 

rostlin a lze je ještě dále členit na:8 

• Algicidy - přípravky určené k hubení řas. 
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• Arborocidy - pesticidy určené k hubení stromů a keřů. 

Mohou existovat ještě další pesticidy, jejichž název se odvozuje vždy tak, že se ke 

jménu škůdce přidá koncovka -cid (-cid pochází z řeckého slova cidó, což vlastně znamená 

„ničím“). 

Podle chemické struktury lze pesticidy dále členit do skupin na organofosfátové, 

karbamátové, pyrethroidní a organochlorové.6,9,10 

Organofosfáty jsou v podstatě nervové jedy. Jejich účinek je specifický pro 

jednotlivou strukturu inhibitoru a žádná dosud známá látka není schopna efektivně 

reaktivovat strukturně široké spektrum organofosforových inhibitorů.11  

Karbamátové insekticidy získaly na významu především díky své nízké toxicitě pro 

savce, snadné degradovatelnosti a zachovanému širokému spektru účinku. Karbamátové 

insekticidy, jako například karbaryl byl ale dle rozhodnutí (2007/355/ES, OJ L 132, 

24. 05. 2007) zamítnut jako prostředek vhodný k ochraně rostlin. Rovněž karbofuran byl již 

také v zemích Evropské unie zakázán. V České republice byl však v prodeji až do prosince 

2008 pod jménem Furadan (Obrázek č. 2) a to ve formě postřiku a granulí. Methiokarb 

obdobně jako i výše uvedené látky se používaly hlavně k omezování hmyzích škůdců a to 

především v zemědělství a zahradnictví.  

 

Obrázek 2: Furadan12 
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Přesto ani jejich používání nebylo zcela bezpečné, protože vstupem karbamátových 

pesticidů do organismu dojde k inhibici acetylcholinesterasy, která v podstatě zajišťuje 

konečnou fázi při přenosu signálu mezi synaptickými buňkami a uvolnění mediátoru 

acetylcholinu z receptoru.2 

Pyrethroidy jsou syntetické insekticidy odvozené od účinných látek vyskytujících se 

v Chrysanthemum cinerariaefolium (kopretina stračkolistá, Obrázek č. 3). Pyrethroidy se 

působením slunečního světla a složek atmosféry rozkládají během jednoho až dvou dnů. 

Jsou však toxické pro ryby. Jedná se o nervové jedy. Narušují rovnováhu mezi sodíkovými 

a draselnými ionty a tím axiální vedení nervových vzruchů. 

 
Obrázek 3: Chrysanthemum cinerariaefolium13 

Organochlorové pesticidy jsou velkou a různorodou skupinou, která však způsobuje 

velké problémy v životním prostředí. V době zavedení těchto pesticidů se jako největší 

výhoda uváděla především jejich stabilita, stálost insekticidního účinku, levnost výroby, 

malá toxicita pro savce a široké spektrum insekticidní účinnosti.1 Jejich rozsáhlé používání 

však vyvolalo díky těmto vlastnostem vážné ekologické problémy, proto bylo stejně jako 

používání jiných chlorovaných uhlovodíků (hexachlorbenzol, pentachlorfenol, 

polychlorované bifenyly) v mnoha zemích silně omezeno, nebo přímo zakázáno. 

Vzhledem k vážným ekologickým problémům, které způsobily především organochlorové 

pesticidy, začal chemický průmysl vyvíjet nové typy insekticidů.  
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Pesticidy lze také rozdělit na látky přírodního původu, syntetické látky nebo 

biopreparáty. Látky přírodního původu jsou například nikotin, rotenon (kořeny derritu) 

a květy určitých chryzantém, jak již bylo uvedeno. Látky syntetické představují 

především organofosforové deriváty, dithiokarbamáty, látky chinoidního charakteru, 

chlorované fenolické sloučeniny, benzimidazoly, pirimidiny a také některé anorganické 

látky. Pesticidy na bázi biopreparátů obsahují parazitický organismus napadající škůdce. 

Pesticidy působí jako různé inhibitory (tj. zpomalující látky), což jsou v podstatě 

látky negativně ovlivňující především růst organismu nebo naopak zastavující jiný 

ekologický proces. Také působí jako antikoagulanty, což jsou prostředky proti srážení 

krve. Zasažený organismus tak hyne především na vnitřní krvácení. 

Pesticidy se aplikují hlavně jako postřiky, roztoky (organická rozpouštědla), disperse 

(emulgované nebo dispergované koncentráty), aerosoly, popraše, nebo mořidla. Podávají 

se formou granulí také jako návnady. Pesticidy mohou být rovněž součástí různých 

průmyslových hnojiv. 

K nejpoužívanějším pesticidům patří především herbicidy. Jejich účinky jsou 

obvykle výběrové (selektivní). Hubí tedy plevele nikoli pěstovanou plodinu. Jedná se 

hlavně o organické látky působící v místě dotyku, nebo také systémově (dostávají se do 

vodivých pletiv a způsobují tak úhyn celé rostliny). K herbicidům patří také defolianty, 

které se používají k odlistění rostlin před sklizní.14. Oproti herbicidům mají insekticidy 

mnohem širší účinnost a poškozují tak i užitečné druhy hmyzu. Jsou to především 

organické sloučeniny, které obsahují vázaný chlor nebo také kyselinu fosforečnou. Existují 

rovněž insekticidy na bázi různých bakterií a virů. 

Podle způsobu účinku se pesticidy dělí na kontaktní, jejichž toxický účinek je 

vyvolán pouze dotykem. Požérové, působí přes zažívací ústrojí. Vdechové zase působí přes 

dýchací ústrojí a systémové, pronikající až do rostlinných šťáv a jsou proto toxické 

především pro rostlinné škůdce.  

Na Obrázku č. 4 je zobrazen vývoj používání pesticidů v  zemích společenství 

OECD od let 1990-1992 do let 2001-2003. Z obrázku je patrné, že trendy používání 

pesticidů se velmi liší v různých oblastech světa. V zemích jako je například Maďarsko, 

Holandsko, Německo a Japonsko je vidět pokles používání pesticidů. Oproti tomu se 

používání pesticidů zvyšuje v celé jižní Evropě a v Mexiku. V zemích, kde došlo 
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k velkému nárůstu používání pesticidů, nastalo v té době také k rozšíření zemědělské 

výroby a to vedlo zřejmě i ke zvýšené potřebě používání pesticidů. Na druhou stranu 

snížení používání pesticidů může být ovlivněno, také více faktory, jako například 

poklesem rostlinné výroby, ale samozřejmě i zodpovědnějším přístupem k životnímu 

prostředí, nebo také přísnějšími opatřeními. 

Použití pesticidů v zemědělství
Změna v použití aktivních přísad od let 1990-92 do let 2001-2003

Tabulka zobrazuje pouze země které jsou členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ) 
a spotřeba pesticidů v letech 2001-2003 přesáhla 10000 tun
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Obrázek 4: Změna v použití aktivních přísad v zemědělství od let 1990-1992 do let 2001-200315 

3.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti pesticidů 

Pesticidy lze také dělit na toxikanty s účinky chemickými a toxikanty s fyzikálními 

účinky. V případě toxikantů s účinky fyzikálními není jasně určitelný nositel jedovatosti. 

Toxický účinek závisí především na fyzikálních vlastnostech celé molekuly. Toxickými 

látkami s fyzikálními účinky jsou například také různé oleje, které u hmyzu ucpávají, 

respektive zaplavují dýchací póry, což následně vede k jejich rychlému udušení. Olejovité 

látky vytváří na povrchu vody tenký film, a tak dojde ke zvlhčení kutikuly hmyzu a ten je 

potom vlastně zachycen ve vodě vlivem působení povrchového napětí vody. Právě tohoto 



Hrdinová Šárka: Pesticidy a jejich vliv na životní prostředí 

2011  9 
 

dusivého a zachycovacího efektu se používá například k hubení larev moskytů. Účinnost 

tohoto typu ošetření se může ještě zvýšit přídavkem polyisobutylenu k oleji.1 

Většina pesticidů není úzce specifická, ale usmrcuje nebo intoxikuje i jiné druhy 

živočichů, ne pouze škůdce. Pesticidy používané v zemědělské praxi zahrnují široké 

spektrum sloučenin různých fyzikálně-chemických vlastností. Kompletní informace a také 

základní charakteristiky pesticidů užívaných v zemědělství jsou shrnuty v různých 

materiálech. Jedním z nejkomplexnějších je britský The Pesticide Manual, který je 

periodicky aktualizován. Pro posouzení chování pesticidů po aplikaci a o jejich následném 

odbourávání rozhodují obecně následující faktory. 

Rozpustnost ve vodě je jedním z majoritních faktorů, který rozhoduje o rozšíření 

a stabilitě daného pesticidu v životním prostředí. Ve vodě dobře rozpustné pesticidy nejsou 

zadržovány na půdních částicích, a proto i díky zvýšené pohyblivosti mohou proniknout 

dokonce až do zdrojů pitné vody. Polární pesticidy jako třeba Parathion (Obrázek č. 5), se 

naštěstí v ekosystému rychleji působením vody rozkládají a oxidují a tím snazší je jejich 

biodegradovatelnost. Pesticidy s dobrou rozpustností ve vodě lze na rozdíl od látek 

rozpustných v tucích, také snáze smýt z povrchu rostliny.16  

 
Obrázek 5: Parathion17 

Tlak nasycených par také významně rozhoduje o tom, zda daná látka snadno 

přechází do plynné fáze nebo je spíše více sdružována s pevnými částicemi. Druhý případ 

nastává při tlaku menším než 1·10-7 mPa. Pesticidy s vysokým tlakem nasycených par 
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snadno fumigují (plynují), a používají se proto pro ošetření skladových zásob 

zemědělských plodin či potravin. 

Hodnota rozdělovacího koeficientu oktanol/voda (Kow) stanovuje hydrofobnost 

daného pesticidu. Látky s vysokou hodnotou rozdělovacího koeficientu (pKow>4) mají 

velkou afinitu k tukovým složkám, kde se pak kumulují, pokud nejsou odbourány 

detoxikačními enzymy. Příkladem takových látek jsou například organochlorové pesticidy 

jako je DDT a Dieldrin. 

Hodnoty disociační konstanty (Ka) vypovídají o schopnosti látky rozkládat se za 

běžných podmínek ve vodném prostředí (tj. rozsah hodnot pH 5–8). Stupeň ionizace 

ovlivňují faktory jako například odpařování z vodného média, procesy solubilizace, 

(tj. nepravé rozpouštění látek v kapalině, ve které je látka jinak téměř nerozpustná, pomocí 

vhodných tenzidů za vzniku koloidního roztoku), ale i rozsah fotolýzy. S rozkladem je 

spojená i jejich sorpce na sedimenty a možnost bioakumulace. 

Půdní adsorpční koeficient (Koc) informuje o schopnosti látky vázat se k organické 

složce půdních částí. Pokud má sloučenina vysoké hodnoty Koc, její část navázaná na 

organickou složku půdní částice je pak velmi obtížně biodegradovatelná a současně 

imobilizovaná vůči pohybu v půdě a případnému odpaření. Vzorec pro výpočet 

adsorpčního půdního koeficientu (bezrozměrná veličina) je následující: 

 

kde je: 

Kd distribuční koeficient charakterizující rovnovážnou konstantu reziduí pesticidů 
mezi vodnou fází a pevnou organickou fází, 

Foc hmotnost organické frakce v půdě. 

Biokoncentrační faktor (BCF) je uváděn především pro hydrofobní kontaminanty 

a indikuje míru přechodu z vodného prostředí a biokoncentraci v organismu v lipidickém 

podílu a je přímo úměrný hodnotám pKow.16 
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3.2 Vybraní zástupci pesticidů používaných v České republice 

Jedním z nejrozšířenějších pesticidů používaných nejen v České republice je herbicid 

Roundup. Roundup je světově známý už téměř třicet let a po celou dobu je jedním 

z nejznámějších nejen mezi herbicidy, ale mezi pesticidy vůbec. Roundup, je nyní 

obecným označením totálního herbicidu vyráběného společností Monsanto. Dříve se tento 

herbicid vyráběl pouze pod názvem Roundup, nyní se ještě dělí na Roundup Biaktiv, 

Roundup Klasik, Roundup Rapid, Roundup Forte (Obrázek č. 6). 

 
Obrázek 6: Herbicid Roundup 18 

Účinnou složkou Roundupu je glyfosát nebo jeho sůl, které většinou tvoří čtyřicet až 

padesát procent hmotnosti herbicidu, zbytek směsi je tvořen tenzidy, plnidly a dalšími 

látkami, které usnadňují aplikaci.19 Strukturní vzorec glyfosátu, účinné látky Roundupu je 

uveden na Obrázku č. 7.  

 

Obrázek 7: Strukturní vzorec glyfosátu20 

Roundup se používá v zemědělství, lesnictví, na zahradách ale i v průmyslu. Firma 

Monsanto je i jedním z dodavatelů pesticidů do naší republiky. Firma je Americká 
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a vznikla ve státě Missouri v roce 1933. Původně se zabývala petrochemickým průmyslem. 

Kolem roku 1970 uvedla tato firma na trh v Americe i v Evropě herbicid Roundup.  

Dalším z používaných prostředků je například herbicid Mustang (Obrázek č. 8a). 

Jedná se o vysoce selektivní širokospektrální postřikový herbicid. Z dalších herbicidů je 

v naší republice používán třeba Bofix (Obrázek č. 8b), který odstraňuje dvouděložné plevele.  

  

Obrázek 8: a). Herbicid Mustang,21 b). herbicid Bofix 22 

Z insekticidů je to například Actellic (Obrázek 9a), který se používá k hubení 

škodlivého hmyzu a roztočů. Dalším oblíbeným insekticidem je přípravek Pirimor 

(Obrázek 9b), určený především na ochranu rostlin proti mšicím.  

 

Obrázek 9: a). Insekticid Actellic 23, b). Pirimor 24 

a). b). 

a). b). 
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Rozšířeným insekticidním přípravkem je i Raid (Obrázek č. 10a), který hubí komáry, 

moly a také mouchy. V neposlední řadě je to také již dobře nám všem známý Biolit 

(Obrázek č. 10b) určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu. 

 

Obrázek 10: a). Raid 25, b). Biolit 26 

Často se také používá fungicidní přípravek Kuprikol (Obrázek č. 11) k ochraně proti 

houbovým chorobám, zejména u rajčat a brambor. 
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Obrázek 11: Fungicid Kuprikol 27 

Tyto výše uvedené pesticidy používané v dnešní době už nejsou tak nebezpečné jako 

pesticidy, které se u nás používaly v dřívějších letech jako již zmíněné DDT a z dalších 

pak Aldrin a Dieldrin.  

Aldrin je insekticid, který se používal většinou proti klíšťatům a molům. Je to 

persistentní organická látka, která je karcinogenní a mutagenní. Patří do skupiny 

polychlorcyklodienů. Jedná se o krystalickou látku dobře rozpustnou v organických 

rozpouštědlech, ale nerozpustnou ve vodě. Sumární vzorec Aldrinu je C12H8Cl6 a jeho 

strukturní vzorec je uveden na Obrázku č. 12. 

 

Obrázek 12: Strukturní vzorec Aldrinu28 

Dieldrin je rovněž insekticid, který se používal především proti stejné cílové skupině 

jako Aldrin. Dieldrin patří do skupiny organochlorových pesticidů a byl vysoce toxický 
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pro vodní prostředí. Jedná se o uměle vyrobenou chemikálii používanou jako insekticid. 

Tvoří bílé nebo světle hnědé vločky, bez zápachu nebo s mírným chemickým zápachem. 

Ve vodě se nerozpouští, ale zato se snadno rozpouští v organických rozpouštědlech, tucích 

a olejích. Je poměrně těkavý. Většina pesticidů jsou látky toxické, žíravé, někdy hořlavé, 

nebo extrémně hořlavé. Sumární vzorec Dieldrinu je C12H8Cl6O a jeho strukturní vzorec je 

uveden na Obrázku č. 13.  

 

Obrázek 13: Strukturní vzorec Dieldrinu29 

3.3 Vliv pesticidů na lidské zdraví a ekosystémy 

Pokud má být pesticid účinný, tak je podmínkou, že musí proniknout do organismu 

na kompetentní místo účinku. To v podstatě platí jak pro povrchové ochranné fungicidy, 

které musí proniknout povrchem rostliny, tak také pro kontaktní insekticidy, které zase 

musí proniknout kutikulou hmyzu. Mnohem složitějším problémem při aplikaci 

systémových pesticidů, které jsou v přímém styku s hostitelem, je však jejich fytotoxicita.  

Schopnost předvídat chování chemických látek v biologických a ekologických 

systémech do značné míry závisí na dobré znalosti fyzikálně-chemických vlastností dané 

sloučeniny. Mezi fyzikálně chemické vlastnosti nejčastěji používané při hodnocení 

životního prostředí patří, jak již bylo uvedeno, teplota tání, teplota varu, tlak par, různé 

rozdělovací koeficienty, rozpustnost ve vodě, Henryho konstanta (zákon vyjadřující 

rozpustnost plynů v kapalinách), koeficient sorpce, bioakumulační faktor a difusní 

vlastnosti. Detailní znalosti mechanismů jako například jejich biologický rozklad, 

hydrolýza, fotolýza, oxidace a redukce jsou také významnými ukazateli v experimentálním 

a teoretickém studiu životního prostředí. 30 
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Nebezpečí pesticidů spočívá také v tom, že některé fyziologické poruchy se projeví 

až po překročení určité hranice koncentrace reziduí biocidů. Vlivem toho pak mohou mizet 

z přírody některé druhy živočichů, a to zejména ty druhy, které ukončují potravní řetězce. 

U některých druhů živočichů dochází vlivem působení pesticidů také až k narušení 

reprodukce. Při koloběhu pesticidů v přírodě vznikají různé rozkladné produkty, které mají 

úplně jiné vlastnosti než má původní látka. Mohou být i toxičtější. 

Pesticidy mají schopnost jednak způsobit přímou otravu člověka, který s nimi 

pracuje, nebo může docházet ke kumulaci nebezpečných reziduí chemikálii v rostlinách 

a pak následně v mase zvířat, která jsou těmito rostlinami živena. Rezidua jsou v podstatě 

zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích látek. Vyskytují 

se v půdě, ale i v tělech živočichů, v potravinách a v krmivech. Vznikají i důsledkem 

používání pesticidů. Tato rezidua v potravinách ale mohou mít velmi negativní účinky na 

zdraví lidí. Představují tedy neopomenutelnou skupinu chemických kontaminantů, které 

mohou negativně ovlivnit hygienicko-toxikologickou jakost potravin.31,32 

Jak jsem již uvedla, pesticidy mohou být příčinou mnoha zdravotních problémů. 

Podle výzkumů poškozují nervový systém, plíce, mají za následek poškození 

reprodukčních orgánů, dysfunkci hormonálního a imunitního systému, defekty plodu 

a podle provedených výzkumů mohou být příčinou také vzniku některých onkologických 

onemocnění. Různá šetření prokázala, že například u farmářů, kteří často pracují 

s pesticidy, dochází mnohdy až k trvalému poškození organismu. Na základě vyhodnocení 

světové zdravotnické organizace (WHO) je každým rokem zasaženo působením pesticidů 

asi tři milióny zemědělců, z nichž na následky osmnáct tisíc zemře.33 Pesticidy mohou také 

zvyšovat riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou. U farmářů, kteří pracují s pesticidy, 

je až třikrát vyšší riziko, že touto chorobou onemocní. Testy prokázaly, že pesticidy ničí 

buňky uvolňující dopamin, což je chemická látka, která pomáhá přenášet impulsy v mozku 

a regulovat pohyb svalů. 

Byla potvrzena také hypotéza, že existuje souvislost mezi akutní dětskou leukémií 

a používáním insekticidů a fungicidů. U dětí jejichž matky používaly v těhotenství spreje 

na rostliny, různé repelenty proti hmyzu, nebo šampóny proti vším je větší riziko 

propuknutí akutní leukémie než u dětí, které vlivům pesticidů v prenatálním období 

vystaveny nebyly. Nejčastěji se do souvislosti s výskytem leukémie dávají pesticidy 
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skupiny karbamátů, které se právě používají do sprejů na rostliny, do šampónů proti vším 

a do sprejů proti hmyzu.34  

V posledních letech vědci zjistili, že některé pesticidy narušují účinek hormonů, 

které nejen řídí řadu důležitých pochodů v těle, ale hlavně hrají důležitou roli při vývoji 

lidského zárodku. Lékaři se obávají, že právě tyto látky jsou příčinou některých varujících 

zdravotních trendů, především rapidně se snižujícího množství spermií.35,36 

V životním prostředí se vyskytuje mnoho přírodních i člověkem vyrobených 

chemických látek. Mnohé z těchto látek vykazují estrogenní aktivitu. Jedním typem těchto 

látek jsou tak zvané environmentální estrogeny, které mají vliv na vývoj a fyziologii 

organismu. Tento vývoj a fyziologie je velice shodný s estrogenní kontrolou reprodukce 

organismů.  

Estrogeny jsou hormony samičího pohlaví, ale i samčí pohlaví je kromě hlavního 

hormonu androgenu také dokáže syntetizovat, avšak jeho funkce a cílové orgány jeho 

působení nejsou zcela objasněny. Pravděpodobně ovlivňuje počet spermií. 

Environmentální estrogeny mohou být jak rostlinného původu tzv. fytoestrogeny 

(kumestrol, genistein), tak mohou pocházet i z antropogenních zdrojů produkovány jako 

pesticidy nebo odpadní produkty. Toxicita environmentálních estrogenů může zahrnovat 

celou řadu faktorů a může se projevit několika příbuznými, ale rozdílnými mechanismy.37 

Estrogenní látky mohou mít vliv také na vznik rakoviny. Je známo, že vznik 

rakoviny, je dán změnami v genotypu. Tyto změny se projevují transformací normální 

buňky na buňku maligní (zhoubnou). Při výzkumech bylo zjištěno, že steroidní hormony, 

mezi něž estrogen patří, mají vliv na chromozomové abnormality v tkáňových kulturách. 

Estrogenní látky mohou procházet placentou nebo mohou přecházet z mateřského mléka 

do novorozence a být tak potenciálním rizikem vzniku různých abnormalit v estrogen 

cílových tkání u potomků obou pohlaví.37,38 

Problémem výzkumu vlivu pesticidů na lidský organismus je především to, že vědci 

zkoumají většinou jen vliv jednoho určitého pesticidu, ale lidský organismus může být 

vystaven směsi nejrůznějších pesticidů, které se vyskytují v půdě, vodě, potravinách 

a takové směsi mohou působit nepředvídatelně. 

K pesticidům se často přidávají také různé látky, které mají zlepšit jejich vlastnosti, 

jako například zvýšit jejich účinek a podobně. K těmto látkám patří také různá inertní 
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činidla, pyrethriny a podobně. Tyto látky, které se k pesticidům přidávají, mohou být však 

také nositeli různých nežádoucích účinků pesticidních přípravků. Účinky a působení 

pesticidních přípravků se musí proto posuzovat především z hlediska směsi různých 

chemických látek a to nejen na základě znalostí působení jedné složky.37,38 

Vlivu pesticidů jsou vystaveny všechny složky biosféry, vzduch, půda, voda a tím 

následně samozřejmě také rostliny a živočichové. Do ovzduší se pesticidy dostanou při 

rozprašování. Ty pesticidy, které se nedostanou rychle k zemi, jsou potom větrem 

transportovány na velké vzdálenosti a tím zasáhnou mnohem rozsáhlejší oblasti, než bylo 

původně zamýšleno. Postřiky s pesticidními přípravky jsou aplikovány na pěstitelské 

plochy. Díky tomu rezidua vstupují přímo do půdy, nebo jsou do půdy splachována dešti 

z rostlin. Množství reziduí vstupujících do atmosféry je ovlivňováno postřikovou 

technologií, typem formulace přípravku, fyzikálně-chemickými vlastnostmi vlastního 

pesticidu a charakteru plodiny, na kterou je postřik aplikován. 

V závislosti na druhu plodiny a hustotě výsevu se do půdy dostává v průměru kolem 

35-50 % pesticidů. Odbourávání pesticidů v půdě závisí na mikrobiálním metabolismu, 

degradaci fotolýzou a abiotických faktorech (hydrolýza, oxidace).  

Do vodních toků jsou pesticidy prudkými dešti splavovány z polí, nebo také dochází 

k průniku až do podzemních vod. Kontaminace podzemních zdrojů vody rezidui pesticidů 

a jejich degradačních produktů představuje v určitých případech vysoké riziko. 

Persistence reziduí pesticidů v půdě závisí na jejich rozpustnosti ve vodě 

a schopnosti vázat se na organické i anorganické složky. V půdě jsou dokonce ještě dnes 

nalézány zbytky DDT a Lindanu a to bylo používání těchto látek zakázáno už před více jak 

třiceti pěti lety. DDT je stálá látka, která se ukládá v tkáních, je karcinogenní, mutagenní 

a teratogenní. Je velmi toxický, do organismu může proniknout i pokožkou, pro člověka 

i pro ekosystémy je velmi nebezpečný. Tím, že zbytky pesticidů zůstávají v půdě, se pak 

následně dostávají do potravinového řetězce a hromadí se tak v mnohých organismech, což 

vede až k poškození živočichů, kteří jsou výše v potravním řetězci. 

Jelikož se rezidua DDT nacházejí v půdě ještě dnes, přesto, že je jeho používání již 

tolik let zakázáno zmínila bych se o něm trochu více. Dichlordifenyltrichlormethylmethan 

(DDT) je aromatická halogensloučenina jinak také organochlorid. V čisté formě je to 

bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, slabé aromatické vůně. Je špatně rozpustný ve 
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vodě, dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech a tucích. Technický je bílý 

voskovitý a má charakteristický sladký zápach. Struktura molekuly je znázorněna na 

Obrázku č. 14. Pro některé pesticidy (DDT, aldrin, toxaphen, endosulfan) je typický 

dálkový transport atmosférou na velké vzdálenosti. Tyto látky se dostávají srážkami zpět 

na rostliny a mohou tak kontaminovat potravní řetězec. 

 

Obrázek 14: Molekula dichlordifenyltrichlorethanu (DDT) 39 

3.4 Osud pesticidů v životním prostředí 

Na rozdíl od ostatních skupin kontaminantů se pesticidy do prostředí dostávají za 

řízených podmínek, v souladu s principy správné zemědělské praxe (z anglického Good 

Agriculture Practice, GAP). Tento termín byl poprvé zaveden v Nizozemsku v roce 1996 

a popisuje schválené podmínky používání pesticidů v zemědělské praxi, aniž by došlo 

k nepřijatelným nálezům reziduí pesticidů v potravinách. Dávkování látek s pesticidními 

účinky musí spolehlivě zajistit inhibici či eliminaci škodlivého činitele. Obsah reziduí 

pesticidů v ošetřeném produktu by za těchto okolností neměl překročit maximální 

reziduální limit (MRL) v ošetřeném produktu daný příslušným právním předpisem.16 

Zjednodušené schéma osudu pesticidů v životním prostředí je znázorněno na 

Obrázku č. 15. V následujících kapitolách bych se pak chtěla zabývat jednotlivými procesy 

způsobu transformace a transportu v jednotlivých složkách životního prostředí podrobněji. 
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Obrázek 15: Osud pesticidů po aplikaci 40  

3.4.1 Způsoby transformace 

Po aplikaci jsou pesticidy vystaveny řadě vlivů, které mohou vést k jejich změně na 

různé transformační produkty. Rozkladné reakce probíhají v rostlině, v půdě, vodě a ve 

vzduchu. Na odbourávání pesticidů mají vliv faktory chemické, biologické, fyzikální 

a jejich kombinace. Rychlost rozkladné reakce závisí především na tom, jak velkému vlivu 

výše uvedených faktorů je pesticidní látka vystavena a na fyzikálních vlastnostech a také 

chemické struktuře pesticidu.  

Z fyzikálních faktorů se na odbourávání nejvíce podílí světlo a teplo. Fotolýza 

reziduí pesticidů, která probíhá především na povrchu vegetace, půdy nebo i ve vodném 

prostředí je významným faktorem přispívajícím k jejich degradaci. 

Z chemických faktorů se na degradaci pesticidů podílí zejména oxidačně redukční 

reakce a hydrolýza.41 

Fotochemické reakce v ovzduší vytvářejí reaktivní částice, jako jsou hydroxylové, 

hydroperoxidové, superoxidové, organoperoxidové radikály a také singletovou molekulu 

kyslíku, které významně přispívají ke snižování množství reziduí v prostředí. Na oxidaci 

reziduí se podílejí reaktivní formy kyslíku, jako jsou ozon, peroxid a superoxid. 
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Nejvýznamnější reakcí pesticidů v prostředí je hydrolýza, která za extrémních 

podmínek (pH) probíhá velmi rychle. Rezidua mohou být také redukována anorganickými 

redukčními činiteli (kovy).  

Mikroorganismy (bakterie, houby, aktinomycety) zastupují další důležitý činitel 

vedoucí k odbourávání rezidua pesticidů v půdě nebo ve vodě dvěma druhy degradativních 

dějů, tj. takových dějů, které směřují k degradaci (rozložení) substrátu: 

• kometabolismus – biotransformace pesticidů probíhá v mikrobiální buňce běžnými 

metabolickými ději, 

• katabolismus – pesticid se stává substrátem pro mikroorganismus a z látky 

složitější tak vznikají látky jednodušší.  

Biodegradace probíhá jak v živočiších a rostlinách, které má daný pesticid cílově 

zasáhnout, tak i v těch zasažených necílově. Vznikající produkty se tak v závěru nacházejí 

i v potravním řetězci člověka.1 

V půdě dochází k sorpci pesticidů především na půdní částice. Při sorpci je 

zohledněno více vlivů, jako je složení půdy, fyzikálně chemické vlastnosti pesticidů, 

hodnota půdního adsorpčního koeficientu, struktura pesticidu, přítomnost polárních 

funkčních skupin a podobně. Tyto zmíněné vlivy omezují možnost odbourání pesticidů 

chemickými procesy, oxidací a redukcí nebo působením mikroorganismů. Bylo prokázáno, 

že pesticidy se nejlépe sorbují do půd jílovitých nebo takových, které mají vysoký obsah 

organického materiálu, nejhůře se adsorbují do půd písčitých. Naopak pesticidy vytěkávají 

nejlépe z písčitých a vlhkých půd. Teplé, větrné počasí s drobnými srážkami také příznivě 

ovlivňuje vytěkávání.41 

Transformace pesticidů vedou ke vzniku nových, přeměněných látek. Tyto látky 

mohou vykazovat toxické účinky v některých případech dokonce větší než pesticid, 

z něhož vznikly. Výchozí sloučenina může být přeměněna i na sloučeniny, které vykazují 

nejen akutní toxické účinky, ale mohou být i mutagenní a karcinogenní. Některé 

degradační produkty pesticidů jsou relativně stabilní látky, a tudíž jsou koncentrovány 

v environmentálních složkách. Například degradační produkty DDT (včetně DDE a DDD) 

jsou typickými příklady kontaminantů hromadících se v potravinovém řetězci člověka ale 

i zvířat. 
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3.4.2 Způsoby transportu pesticidů 

Pesticidy jsou vyráběny pro ochranu zemědělských plodin před škůdci. Jejich rezidui 

však mohou být zasaženy i necílové skupiny, včetně lidí. Pesticidy se mohou do organismu 

dostat dermálně (dotykem), inhalací (vdechováním) nebo orálně (požitím). Nepříznivé 

účinky pesticidů kontaminujících dietu závisí na dávce, mechanismu absorpce, distribuci, 

metabolismu a vylučování. Dehydratace a podvýživa zvyšují citlivost na pesticidy. 

Sloučeniny rozpustné v tucích jsou kumulovány v tukových tkáních a dále nejsou 

metabolizovány. Toto představuje vysoké riziko při hladovění a stresových situacích, kdy 

jsou tukové tkáně využívány jako zdroj energie. Dochází k uvolňování reziduí do krve 

a zvyšuje se pak toxický efekt pro organismus. 

Do lidské potravy se pesticidy mohou dostat čtyřmi známými způsoby: 

• ošetřením plodin během růstu, 

• posklizňovými postřiky, 

• postřiky na importované plodiny,  

• zakázanými pesticidy z okolního prostředí (DDT). 

V případě postřiků prováděných během růstu a postřiků na importované plodiny se 

jedná o úmyslnou cestu. V případě zakázaných pesticidů z prostředí lze také hovořit 

o neúmyslné cestě. Informace o kontaminaci potravin jsou dosažitelné ze dvou zdrojů: 

1. kontrolou surovin, případně jejich částí a analýzou importovaných komodit, 

2. monitoringem již zpracovaných surovin.16,42 

V poslední době se hodně propaguje trend ekologického zemědělství. Před aplikací 

pesticidů, by se měla dát nejprve přednost využívání přirozených metod ochrany před 

škůdci. Například kvalitní půda pomáhá vytvářet přirozenou ochranu proti napadení. 

Využívají se také přirození predátoři živící se škodlivým hmyzem, jako jsou ptáci 

netopýři slunéčka sedmitečná. Prevence spočívá také v použití odolnějších odrůd sazenic. 

Teprve až když selžou všechna tato preventivní opatření by se mělo přistoupit k chemické 

ochraně.43 Na Obrázku č. 16 je uvedeno schéma doporučeného postupu ochrany. 
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prevence a nepřímá ochrana

mechanické a fyzikální metody
biologické metody

chemické metody:

plevele herbicidy

choroby baktericidy, fungicidy

škůdci insekticidy, zoocidy

 
Obrázek 16: Doporučený postup ochrany 44 
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4 METODY STANOVENÍ REZIDUÍ PESTICIDŮ 

Stanovení reziduí v půdě se provádí pomocí analýzy. Analýza je odpovídající postup 

s pracovními charakteristikami (mez detekce a stanovitelnosti, selektivita či specifičnost, 

rozsah a linearita, přesnost, robustnost) nezbytnými pro řešení příslušného úkolu odvíjející 

se od následujících aspektů: 

• Účelem analýzy je: 

o kontrola hygienické nezávadnosti (koncentrace reziduí na úrovni hygienických 

limitů), 

o monitoring (sledování typických, pozaďových koncentrací), 

o orientační screening (vyčlenění „negativních“ vzorků, často přímo v terénu), 

o výzkum (například mechanismy degradace, změny při technologickém 

či tepelném zpracování například při úpravě potravin). 

• Povaha rezidua (cílového prvku): 

o mateřská sloučenina, 

o metabolit/degradační produkt (někdy může být toxičtější než mateřská 

sloučenina). 

• Znalost „historie“ vzorku: 

o použité pesticidní přípravky jsou známy, 

o k dispozici nejsou žádné informace o předsklizňové či posklizňové aplikaci 

pesticidů. 

Pokroky v oblasti analytické techniky společně s neustále se rozšiřujícím spektrem 

pesticidních sloučenin a snižujícími se hodnotami hygienických limitů vyvolávají potřebu 

stále nové a další optimalizace stávajících analytických postupů. K tomu je však velmi 

důležité znát jak vlastnosti sledovaných sloučenin a složení matric ve kterých se nacházejí, 

tak také poznat přednosti, ale i limitující faktory jednotlivých analytických technik, které 

jsou v reziduální analýze aplikovány. 
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Jedním z nejnáročnějších zadání je právě analýza vzorku s neznámou historií na 

přítomnost všech potenciálních reziduí. Teoreticky připadá v úvahu analýza více jak 

stovky takzvaných „moderních“ pesticidů, jejichž použití v zemědělské praxi je 

registrováno. Současně, zejména u potravin živočišného původu, nelze vyloučit výskyt 

klasických organochlorových pesticidů a některých jejich metabolitů (látky ze skupiny 

DDT, hexachlorbenzen, Aldrin, Dieldrin). Tyto látky, jak jsem již zmínila, přetrvávají 

dosud v životním prostředí a kumulují se v potravních řetězcích. V praxi se často v této 

situaci využívají tzv. multireziduální metody umožňující současné stanovení velkého 

množství analytů. Vzhledem k tomu, že pesticidní sloučeniny mají široké spektrum 

fyzikálně-chemických vlastností (molekulová hmotnost, polarita, těkavost a další), které 

bezprostředně podmiňují analytické chování pesticidních sloučenin. Nelze proto pomocí 

jediného vyšetření dosáhnout optimální přesnosti stanovení pro všechny prvky. 

Multireziduální postup nabízí vždy kompromis, zohledňující také aspekty ekonomické 

(spotřeba materiálů a chemikálií, časová náročnost) a celkovou míru vlivu úrovně mírného 

kolísání jednotlivých parametrů.45 

K měření pesticidů se používá několik metod například plynová chromatografie, 

kapalinová chromatografie, gelová chromatografie a gelová permeační chromatografie. 

Plynová chromatografie (GC) je metoda využívána pro analýzu zejména organických 

sloučenin.46 Chromatografie je proces umožňující dělení směsí na jednotlivé složky, takto 

může být každá složka ve vzorku identifikována a zároveň změřena. Používá se především 

pro směsi, které jsou teplotně stálé a současně těkavé. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je separační metoda založená na 

rozdílu v distribuci látek mezi dvě nemísitelné fáze, z nichž mobilní fází je kapalina, která 

prostupuje stacionární fází naplněnou do kolony. Kapalinová chromatografie je založena 

zejména na mechanismu adsorpce, rozdělování, výměny iontů, vylučování nebo 

stereochemických interakcích.47 

Gelová chromatografie se zakládá na schopnosti mikroporézních látek 

s definovanými rozměry pórů, v nichž je obsaženo rozpouštědlo, separovat molekuly podle 

jejich velikosti a tvaru na základě jejich omezené difúze do pórů.48 

Chromatografie gelová permeační (GPC) je klasická chromatografická isokratická 

technika, umožňující dělit molekuly podle jejich velikosti a tvaru. Stacionární fázi tvoří 
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gelové částice kulovitého tvaru, nejčastěji na bázi polysacharidů nebo polyakrylamidů, 

s póry pokud možno definovaných rozměrů. V mobilní fázi, která protéká kolem těchto 

kuliček, jsou rozpuštěny dělené látky. Molekuly, jejichž průměr je menší než průměr pórů, 

difusním pohybem vnikají do vnitřních prostor gelových částic, čímž jsou na koloně 

zadržovány déle než velké molekuly, které jsou unášeny proudem mobilní fáze a vytékají 

z kolony dříve.49 



Hrdinová Šárka: Pesticidy a jejich vliv na životní prostředí 

2011  27 
 

5 LEGISLATIVA 

Použití pesticidů a látek, které jsou za pesticidy považované, jsou upravovány 

zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb. a směrnicí ES 

č. 91/414/EEC. Uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh upravuje zákon 

č. 120/2002 Sb.  

V roce 2009 byla Evropskou unii vydána nová legislativa upravující používání 

pesticidů. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2009 ze 

dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 

79/117/EHS a 91/414/EHS 1 50 

Účinnost pesticidů ať chemických či biologických je limitována řadou dalších 

aspektů souvisejících s nastavením a seřízením konkrétního aplikátoru. Nesmí dojít 

k ohrožení životního prostředí a musí být omezeny ztráty, které nastávají během úletu 

aplikační kapaliny. Co je mechanizační prostředek na ochranu rostlin, je definováno 

v § 61zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči. Mechanizačním prostředkem na ochranu 

rostlin jsou podle tohoto zákona všechna zařízení, nebo části zařízení určená k aplikaci 

pesticidů. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při 

podnikatelské činnosti jen tehdy, jsou-li zapsány v úředním registru, který má na starosti 

Státní rostlinářská správa. Pro použití při podnikatelské činnosti musí mechanizační 

prostředky splnit dva základní zákonné předpoklady: 

• Zapsání v úředním registru mechanizačních prostředků na ochranu rostlin podle 

§ 63 zákona 326/2004 Sb. O tento zápis se postará zpravidla výrobce či distributor 

konkrétního typu mechanizačního prostředku. 

• Podrobení pravidelnému kontrolnímu testování, kterým se ověřuje jejich technický 

stav a funkční způsobilost podle § 66 a §67 zákona č. 326/2004 Sb. 

Testování mechanizačních prostředků provádí na náklady provozovatele některé ze 

schválených testačních stanic (příkladem takové stanice je třeba Agrima Žatec s.r.o.). 

Povinné kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin bylo zavedeno 

do právního systému České republiky v souladu s požadavky právních norem Evropské 
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Unie. V současné době je testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 

upraveno zákonnými předpisy zákona číslo 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a změnách 

některých souvisejících zákonů, vyhláškou 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích 

na ochranu rostlin a ČSN EN 13790. Nakládání s pesticidními odpady je upraveno 

zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláškou číslo 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Zbytky obalů od pesticidních 

přípravků, použité obaly od přípravků, popřípadě zbytky přípravků jsou nebezpečným 

odpadem.  

Na podnikatelské subjekty, které v rámci své činnosti produkují a dále nakládají 

s kategorií nebezpečných odpadů, se vztahuje řada povinností. Původci odpadů v případě, 

že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, jsou 

povinni podle § 39 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

zasílat každoročně příslušnému obecnímu úřadu pravdivé a úplné hlášení na předepsaném 

formuláři. Hlášení se vztahuje na druh a množství nebezpečných odpadů a způsob, jak 

s nimi bylo naloženo. Způsob vedení evidence a vzor formuláře pro ohlášení odpadů 

stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky a jejich uvádění na trh se 

řídí zákonem č. 356/2003 Sb. Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou před uvedením látky 

nebo přípravku na trh povinni zajistit provedení jejich klasifikaci. Dne 1. září 2008 se stalo 

použitelným v celém rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 

o maximálních limitech reziduí pesticidu (MLR) v produktech jak rostlinného, tak 

i živočišného původu, kterým se zavádí nová zcela harmonizovaná pravidla. Nařízení (ES) 

č. 396/2005 se přímo dotýká veřejného zdraví, kdy stanovením harmonizovaných 

maximálních limitů reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu 

podložených hodnocením rizika a s přihlédnutím ke správné zemědělské praxi bude 

naplněn požadavek zajištění vysoké úrovně ochrany konečného spotřebitele, která bude na 

stejné úrovni ve všech členských státech Evropské unie. 51 

Po konzultaci se soukromým zemědělcem jsem zjistila, že lidé, kteří s pesticidy 

nakládají, musí být řádně proškoleni a musí své znalosti i prokázat a na základě toho 

obdrží osvědčení, aby mohli s pesticidy pracovat. Musí přesně zaznamenávat na jaké pole, 

v jakém množství, v který den a hodinu a v jakém vegetativním období pesticidy použili. 



Hrdinová Šárka: Pesticidy a jejich vliv na životní prostředí 

2011  29 
 

V záznamech by také neměl chybět název přípravku, číslo šarže, způsob aplikace, dávka 

přípravku na jednotku plochy, škodlivý organismus, nebo jiný účel použití. V poznámce by 

se měly uvádět povětrnostní podmínky a teplota při aplikaci, popřípadě doba v hodinách, 

kdy došlo k následným srážkám. Záznamy prověřují kontrolní orgány, například zástupci 

územních útvarů Státní rostlinolékařské správy, zemědělské agentury, popřípadě další 

pověřené orgány (hygienické služby, inspekce životního prostředí a podobně). 

5.1 Kritéria při práci s pesticidy 

V Čechách jsou na používání pesticidů stanovena mnohem přísnější pravidla než 

v okolních zemích. Například je u nás povoleno používat o polovinu méně daných 

přípravků na stejný počet hektarů než například v sousedním Německu. Všechny pesticidy, 

které se v Čechách používají, musí být schváleny. Zemědělci smějí nakupovat přípravky 

jen od schválených distributorů (AGROFERT, FYTOZ CZECH,AGRO BIO). 

Ten, kdo s pesticidy pracuje, se musí držet přesného návodu, který je uveden na 

etiketě každého výrobku. Návod na použití musí být uveden na obalu jako jeho součást. 

Pokud se celý návod nevejde na obal, mohou být další informace uvedeny v příbalovém 

letáku. Nesmí být překročena nejvyšší dávka, ani zkrácena ochranná lhůta.  

Při používání pesticidů musí být věnována pozornost tomu, aby nepronikly do 

podzemních a povrchových vod. Každý, kdo zachází s těmito nebezpečnými závadnými 

látkami je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod nebo kanalizací, které netvoří součást technologického výrobního 

zařízení.7 

Pesticidy musí být také správně skladovány. Nesmí se uchovávat v blízkosti zdrojů 

vody, obytných parcel a krmiva. Prostory pro skladování mají být řádně odvětrávány 

a zamykatelné. Pesticidy mají být uskladněny výhradně v originálních obalech s detailním 

popisem. Jak již bylo uvedeno, k nebezpečným vlastnostem mnoha přípravků patří 

hořlavost, toxicita, žíravost, dráždivost a ekotoxicita. Na jejich skladování se proto 

vztahuje řada dalších povinností. Technické a bezpečnostní opatření stanovují příslušné 

právní předpisy. Prázdné obaly od přípravků i zbytky přípravků jsou považovány za 

nebezpečný odpad a musí se s nimi podle toho také zacházet. Osoby, které s pesticidy 

pracují, proto musí dodržovat platné předpisy zákonu o odpadech a zákonu o obalech.  
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Prázdné a znečištěné obaly od přípravků jsou nebezpečným odpadem a nesmí být 

tedy znovu použitý pro žádný jiný účel. Mohou být použity pouze na přelití přípravku 

z jiného obalu, který netěsní nebo je dokonce poškozen. Všechny druhy obalů se musí 

okamžitě po použití důkladně vypláchnout, to znamená, trojnásobné ruční vymytí na 

ošetřeném pozemku, nebo použitím vyplachovacího zařízení s tlakovou tryskou, které je 

nyní součástí vybavení většiny moderních strojů na ochranu rostlin. 

Vhodným řešením je dohodnout s dodavatelem ochranných přípravků možnost 

zpětného odběru vypláchnutých prázdných obalů. Tento dodavatel musí však být podle 

zákona o odpadech osobou oprávněnou pro nakládání s těmito druhy odpadů.  

Domnívám se, že v dnešní době se problematice používání a skladování pesticidů 

věnuje mnohem více pozornosti než dříve. Dnes už je známo, že pro nás tyto látky mohou 

být velmi nebezpečné, což se v dřívějších dobách tolik nezkoumalo. Šlo hlavně o výnosy 

nebo například o co nejrychlejší likvidaci přenašeče malárie a s tím, jaký vliv může mít 

používání těchto látek na přírodu a následně na lidský organismus se nikdo moc nezabýval. 

Do dnešní doby již bylo provedeno v této oblasti mnoho výzkumů a na základě toho byla 

zpřísněna opatření při používání pesticidů. 
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6 SITUACE S PESTICIDY V ČESKÉ REPUBLICE 

Proti situaci například v osmdesátých letech spotřeba pesticidů v České republice 

klesla zhruba na polovinu a je dokonce i menší než ve většině států západní Evropy. 

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo program kontroly pro rezidua pesticidů 

v České republice v letech 2011 – 2013. Limity se týkají jak čerstvých, tak i zpracovaných 

potravin. Důležitou zásadou je, že bezpečnost potravin a krmiv má přednost před ochranou 

rostlin.52 U mléčných výrobků dlouhodobě sleduje Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce přítomnost organochlorovaných pesticidů, jako je DDT, hexachlorbenzen (HCH), 

lindan, tedy pesticidů jejichž použití v zemědělství je v České republice již řadu let 

zakázáno. Přesto však jsou i nadále stopy těchto látek nacházeny v mléku a másle. 

V porovnání s předchozími roky ale dochází ke snižování obsahu chlorovaných pesticidů 

v mléčných výrobcích. Zjištěné hodnoty v roce 2006 se nacházejí hluboko pod limitem 

(viz Tabulka 1).53 Z výsledku je patrné, že žádný z analyzovaných vzorků nepřekročil 

maximální povolený limit. 

Tabulka 1: Obsah chlorovaných reziduí pesticidů v másle v roce 2006 (hodnoty v mg/kg tuku)53 

Analys n pozit. % pozit. N+ % N+ průměr medián min max 
2,4' – DDD 12 2 16,67 0 0,00 0,004 0,003 0,003 0,01 
2,4' – DDE 12 7 58,33 0 0,00 0,007 0,004 0,002 0,021 
2,4' – DDT 12 1 1,00 0 0,00 0,004 0,003 0,003 0,02 
4,4' – DDD 12 1 8,33 0 0,00 0,003 0,003 0,003 0,004 
4,4' – DDE 12 5 41,67 0 0,00 0,007 0,002 0,002 0,024 
4,4' – DDT 12 2 16,67 0 0,00 0,006 0,003 0,003 0,03 
hexachlorbenzen (HCB) 12 8 66,67 0 0,00 0,006 0,002 0,002 0,02 
lindan (gama HCH) 12 4 33,33 0 0,00 0,003 0,002 0,002 0,01 
beta HCH 12 0 0,00 0 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 
alfa HCH 12 0 0,00 0 0,00 0,004 0,004 0,004 0,004 
suma DDT 12 12 100,00 0 0,00 0,02 0,02 0,003 0,05 
Vysvětlivky k tabulce:  
n - počet vzorků, N+ - počet nevyhovujících vzorků (vzorky překračující max. limit), % N+ - procentický 
podíl nevyhovujících vzorků, pozit. - počet vzorků s pozitivním nálezem (výsledek větší než mez detekce 
dané metody), % pozit. - procentický podíl vzorků s pozitivním nálezem, medián - střední hodnota souboru 
(je-li méně než polovina výsledků pozitivních, je tato hodnota vyjádřena zkratkou n. d. = no detected), 
průměr - aritmetický průměr souborů výsledků (u vzorků s výsledkem vyšetření pod detekčním limitem se do 
průměru započítává hodnota 0), min - nejnižší hodnota souboru výsledků, max - nejvyšší hodnota souboru 
výsledků. 

Na následujícím Obrázku č. 17 je graficky vyhodnocen zjištěný obsah DDT 

v mléčných výrobcích v letech 1992-2006. 
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Obrázek 17: Zjištěný obsah DDT v mléčných výrobcích v letech 1992-2006 (převzato a upraveno)53 

Z výše uvedeného grafu (Obrázek č. 17) je patrný pokles obsahu DDT a sice od roku 

1992 do roku 2001 u obou analyzovaných komodit. V následujícím období hodnoty DDT 

naměřené ve vzorcích mléka již byly téměř nulové oproti tomu hodnoty DDT naměřené ve 

vzorcích másla zaznamenaly poměrně významný nárůst. Ten byl v roce 2004 na stejné 

úrovni jako v roce 1997. 
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7 ZÁVĚR 

Lidé ve vyspělých zemích by se opravdu měli zamyslet a přijmout taková opatření, 

aby se pesticidy používaly s rozmyslem, jen v těch případech, kdy je to nezbytně nutné. 

Pokud to jde, tak využívat raději různá preventivní opatření a pokud je to možné, tak 

použít raději přípravky, které obsahují pouze biologické látky, takzvané biologické 

pesticidy. Jsou to přípravky používané k okamžité likvidaci škůdců. 

V době, kdy neustále vzrůstá počet lidí na planetě a tím úměrně i potřeba tyto lidi 

uživit, není jednoduché rozhodnout, zda je pro lidstvo důležitější ochrana životního 

prostředí, nebo se vše bude muset podřídit tomu, aby lidé měli, co jíst. 

Domnívám se, že problém je do určité míry i v ekonomice, obchod s pesticidy je 

velmi výnosný, cena chemického přípravku je mnohdy zlomkem ceny prodejní. Vysoká 

cena je zdůvodňována náklady na vývoj. Pesticidy jsou proto výhodným výrobním 

a obchodním artiklem, stejně tak jako třeba léky. 

Škodliví činitelé plodin a možnosti ochrany. Ochrana rostlin by měla využívat 

všechny dostupné možnosti prevence a dále mechanické, fyzikální a biologické metody 

ochrany. Chemické metody spočívající v nasazení pesticidů by se měly použít až po 

selhání všech předchozích možností. V praxi se však často ochrana rostlin víceméně 

redukuje na chemickou ochranu.  
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