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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou pesticidů a jejich reziduí. V prvních části 

jsou zaměřeny na základní klasifikaci, charakteristiku a vlastnosti všech pesticidů. Dále se 

práce zabývá osudem pesticidů v jednotlivých složkách životního prostředí. Následná 

kapitola je věnována reziduím pesticidů a jejich vlivem na živé organismy, především se 

zde jedná o moderní pesticidy, zvláště pak podskupinu organofosfátových sloučenin,  kde 

je vybráno několik zástupců u kterých se sleduje jejich chování v životním prostředí a 

v potravě. V závěru práce je proveden stručný souhrn legislativy týkající se jak České 

republiky, tak i Evropské unie.  

 

Klíčová slova: pesticidy, reziduum, organofosfáty, potravinářský průmysl 

 

Summary 

This thesis deals with pesticides and their residues. In the first part focused on basic 

classification, characteristics and properties of all pesticides. This thesis deals with the fate 

of pesticides in various environmental compartments. The subsequent charter is devoted to 

pesticide residues and their effect on organism, in particular this is the modern pesticides, 

particulary organophosphate compounds subgroup, where several representatives are 

choler which their behavior is monitored in the environment and food. In conclusion, the 

thesis contains a brief summary of legislation relating to both the Czech Republic and 

European Union. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

ČR – Česká republika 

ČZPI – Česká zemědělská a potravinářská inspekce 

EK – Evropská komise 

ES – Evropská směrnice 

EU – Evropská unie 

MLR – maximální limit reziduí 

SRS – Státní rostlinolékařská správa 

SVS – Státní veterinární správa 

SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ŽP – životní prostředí 

 

Cizojazyčné zkratky 

ADI – Acceptable Daily Intake (akceptovatelný denní příjem). 

ARfD – Acute Reference Dose (akutní referenční dávka). 

BCF – Bioconcentration Factor (biokoncentrační faktor). 

DDD – dichlordifenyldichlorethan 

DDE – difenyldichlorethylen 

EC50 – Half Maximal Effective Concentration (střední efektivní koncentrace 

ovlivňující 50% testovaných individuí). 

EPA – Environmental Protection Agency (Agentura ochrany životního prostředí). 

FAO – Food and Agriculture Organization (Organizace pro potraviny a zemědělství). 

HCH - hexachlorhexan 



 

 

IARC – International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro 

výzkum rakoviny). 

LD50 – Median Lethal Dose (střední letální dávka způsobující úhyn 50% testované 

populace). 

LC50 – Median Lethal Concentration (střední letální koncentrace způsobující úhyn 

50% testované populace). 

pH – záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových protonů 

POPs – Persistent Organic Pollutants (persistentní organické polutanty). 

RASFF – Rapid Alert Systém for Food and Feed (Systém rychlého varování před 

rizikovými potravinami a krmivy). 

TEPP - tetraethyl - pyrofosfát 

USA – United States of America (Spojené státy americké). 

WHO – World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace). 
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1 ÚVOD 

Pesticidy jsou chemické látky, které se primárně používají k zamezení škod na 

kulturních plodinách, zásobách potravin a krmiv. Vzhledem k jejich velmi rozšířenému 

užívání patří problematika těchto biocidních přípravků a dále pak reziduí (jejich zbytků) 

mezi přední problémy celé naší společnosti. 

Tyto látky se ve velké míře používají jako uměle vyrobené produkty pro odstranění 

nežádoucích činitelů, jako jsou například parazitické houby, plevele nebo hmyz. Všichni 

tito škůdci a mnoho dalších ohrožují zemědělské, zahradní a lesní rostliny, zásoby potravin 

a zemědělských produktů, průmyslové materiály (textil, kůže, dřevo), užitečná zvířata i 

samostatného člověka. 

Pesticidy lze rozdělit podle biologického typu účinku, chemického typu účinku a 

podle chemicky účinné látky, ze které se pesticid skládá. Monitoring složek ŽP, které 

obsahují a mohou obsahovat pesticidy a jejich rezidua, provádí v ČR více institucí. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský monitoruje půdu, Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce sleduje rezidua v potravinách a Státní zdravotní ústav stojí za 

monitoringem vody. 

Cílem rešeršní bakalářské práce je seznámení s problematikou reziduí pesticidů a 

koloběhu těchto látek v životním prostředí respektive v potravinách a krmivech. Mezi 

nejdůležitější skupinu pesticidů patří organofosfáty, které jsou v této práci blíže popsány. 

Jedná se o moderní pesticidy, které nahrazují pesticidy v minulosti zakázané, především 

kvůli persistenci v prostředí a kumulaci v živočišných tkáních. Ale i některé organofosfáty 

jsou potenciálně stabilní látky a možné karcinogeny. V mnoha zemích světa jsou již 

zakázány. Například v Německu, Brazílii a USA je zakázaný organofosfát diazinon. 

V České republice tyto látky nejsou řádně legislativně ošetřeny, a tak se v hojné míře dále 

aplikují především ve vodním hospodářství [30].  

Další důležitou částí této rešeršní práce je kapitola věnovaná reziduím pesticidů 

v potravinách. V České republice se provádí především monitoring potravin, jako jsou 

ovoce, zelenina, obiloviny, masové produkty, mléčné výrobky a dětská výživa. Jde o 
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nejčastěji spotřebované zboží, a proto se na něj klade velký důraz. Je také potřeba 

prozkoumat dovoz a vývoz potravin do ČR ze členských států EU i mimo ni.  
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2 KLASIFIKACE PESTICIDŮ 

Pesticidy jsou početná skupina látek, které lze dělit podle chemického typu účinné 

látky (např. organochlorové a organofosforové pesticidy), biologického účinku (např. 

herbicidy, fungicidy, insekticidy) a způsobu účinku (např. dýchací, kontaktní, požerové). 

Každý pesticid je identifikován obecným názvem (common name), chemickým názvem, 

strukturním vzorcem a obchodním názvem (trade name). Mezinárodní platnost má obecný 

název (common name). Na celém světě je zaznamenáno přes osm set druhů legálně 

používaných pesticidů [7], [31]. 

 

2.1 Definice a terminologie 

Pro pesticidy existuje několik definic. Pesticidy jsou obecně látky nebo směsi těchto 

látek používané proti škodlivým živočichům, rostlinám a parazitickým houbám, které 

konzumují nebo napadají kulturní plodiny, zásoby zemědělských produktů, potraviny, 

průmyslové materiály, nebo snižují užitkovost hospodářských zvířat, popř. ohrožují lidské 

zdraví. Patří sem též regulátory růstu rostlin, defolianty a repelenty [8]. 

Organizace FAO považuje za pesticidy všechny sloučeniny nebo jejich směsi určené 

k prevenci, potlačení, ničení, odpuzení či kontrolu škodlivých činitelů, to znamená 

nežádoucích mikroorganismů, rostlin a živočichů během produkce, skladování, transportu, 

distribuce a zpracování potravin, zemědělských komodit a krmiv [37]. 

Účinné pesticidní substance – tvoří v převážné většině definované chemické 

sloučeniny, kterými lze označit chemické složení, název a strukturní vzorec pesticidu. 

Používání chemických názvů není v praxi časté. Značí se za pomocí jednoduchých názvů 

[36]. 

Reziduum pesticidů je podle Nařízení (ES). č. 396/2005 článek písm. c) definováno 

jako reziduum účinných látek, metabolitů nebo rozkladných produktů účinných látek 

v současné době nebo v minulosti používaných v přípravcích na ochranu rostlin, které jsou 

přítomny v produktech nebo na jejich povrchu, včetně zejména těch, které mohou 
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vzniknout následkem používání přípravků na ochranu rostlin, veterinárních přípravků a 

biocidů [6]. 

Limitní hranice (MLR) pesticidů je nejvyšší přípustné přijatelné množství 

z toxikologického hlediska v potravinách a potravinových surovinách. Vyjadřuje se 

v hmotnostním poměru v mg.kg
-1 

celého definovaného produktu. Platné hodnoty MLR jsou 

stanoveny Vyhláškou č. 158/2004 Sb. Zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových 

výrobcích Ministerstva zdravotnictví [6]. 

Potravina – Jakákoli látky nebo výrobky, zpracované, částečně zpracované nebo 

nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně 

předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Nezahrnují se zde krmiva, živá zvířata, 

pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě, rostliny před sklizní, léčivé 

přípravky, kosmetické prostředky, tabák a tabákové výrobky, omamné a psychotropní 

látky a rezidua kontaminující látky [23]. 

Krmivo – Produkty rostlinného nebo živočišného původu, čerstvé nebo 

konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož organické a anorganické 

látky, s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání látek, které jsou určeny ke krmení 

zvířat samostatně nebo ve směsích [23]. 

 

2.1.1 Historie 

První doložené zmínky pocházejí ze starověku, kdy Číňané při ošetření semen 

používali preparát s obsahem arsenu. Staří Řekové a Římané využívali desinfekční účinky 

zplodin vznikajících při hoření síry. Mezi tradiční pesticidy patří např. alkaloidy nikotin a 

anabasin obsažené v extraktech z listů a kořenů tabáku druhu Nicotiana glauca z čeledi 

Solanaceae (lilkové). Jedním z dosud nejvýznamnějších přírodních insekticidů a akaricidů 

je rotenon ze skupiny isoflavonoidů zvaných rotenony, které jsou vysoce toxické pro 

všechny formy života. Na obrázku číslo 1. je znázorněný strukturní vzorec rotenonu. 

Vyskytují se v některých rostlinách čeledi Fabaceae (bobovité) např. v kořenech liány 

Derris elliptica [5]. 



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

5 

   

2012 

 

Obrázek č. 1: Rotenon, Zdroj: [32] 

 

Začátek vědeckého systematického studia aplikace chemických sloučenin k ochraně 

plodin se datuje do poloviny 19. století, kdy jako insekticid začala být v roce 1867 

využívána tzv. pařížská zeleň (arsenitan měďnatý). V prevenci plísňových onemocnění 

vinné révy a brambor se osvědčila tzv. bordeauxská jícha (směs síranu měďnatého, vápna a 

vody) objevená ve Francii roku 1886. V následujícím období byla testována řada dalších 

anorganických sloučenin. Významným mezníkem bylo období 20. století. V roce 1913 

byly zavedeny organické sloučeniny rtuti pro ochranu osiva. K zásadnímu rozmachu 

využívání organických sloučenin s pesticidními účinky došlo až ve 30. letech 20. století. 

Mezi prvními herbicidy určenými k hubení plevelů v obilninách se používaly 

dinitroderiváty, z fungicidů byl úspěšně zaveden thiram ze skupiny dithiokarbamátů a 

v boji s dřevokaznými plísněmi se osvědčil pentachlorfenol. Jedním z prvních insekticidů 

byl organofosfát TEPP (tetraethyl - pyrofosfát) [2]. 

V roce 1939 byl vyvinut kontaktní insekticid DDT (dichlordifenyltrichlorethan), 

který je řazen mezi tzv. POPs. Persistentní organické polutanty jsou organické látky, které 

vykazují toxické vlastnosti, bioakumulaci, persistenci, podléhají dálkovému transportu, 

depozici a mají škodlivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. DDT je stále na seznamu 

látek, vyvolávajících rakovinu. V odborné literatuře byl popsán případ ženy z New Yorku, 

která byla hospitalizována s rakovinu způsobenou metabolitem DDE (koncentrace v krvi 

19 mg.l
-1

) [21]. 
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DDT bylo zakázáno v USA v roce 1972. V tehdejším Československu byl zákaz 

přímého použití v roce 1974. Definitivní zákaz používání a výroby byl v roce 1984. Dnes 

je jeho výroba a používání s výjimkami zakázána skoro ve všech státech světa [9]. 

2.2 Fyzikálně chemické vlastnosti pesticidů 

V praxi pesticidy reprezentují mimořádně početné a pestré spektrum chemických 

sloučenin. To se promítá i v široké variabilitě jejich fyzikálně-chemických vlastností.  

Pesticidy mohou být povahy: 

 anorganické  

 organické  

Aktivní anorganickou složkou jsou často kovy nebo polokovy (Cu, Hg, As, Pb), 

polysulfidy a elementární síra. Převažují však organické látky. Mezi nejznámější patří 

organochlorové a organofosforové pesticidy. Dále to mohou být karbamáty, heterocyklické 

sloučeniny, fenoxyalifatické kyseliny, deriváty močoviny, deriváty fenolů a jiné [28]. 

Mohou to být látky kyselé, neutrální až bazické. Od extrahovatelných nepolárními 

organickými rozpouštědly (hexan) až po látky vyluhovatelné vodou v kontaktu s polárními 

rozpouštědly (aceton). Liší se i stabilitou – od stabilních perzistentních chlorovaných, kde 

je doba rozpadu i desítky let, přes heterocyklické sloučeniny (doba rozpadu 1-2 roky) a 

fenoxykarboxylové kyseliny (doba rozpadu je několik měsíců) až po karbamáty (doba 

rozpadu je několik týdnů). Sledují se i rozpady reziduí, ta mohou být rovněž toxická [28]. 

Významnými vlastnostmi z hlediska účinků na životní prostředí jsou:  

 Rozpustnost – jejich velmi rozdílná struktura vede k tomu, že údaje o jejich 

rozpustnosti se značně různí. Nejméně rozpustné jsou organochlorové látky 

(pro DDT se uvádí hodnoty od 1,2 µg.l
-1 

až 100 µg.l
-1

). Nejrozpustnější jsou 

organofosforové pesticidy, kde rozpustnost dosahuje až 1000 mg.l
-1

.  

 Schopnost rozkladu - ve vodách podléhají chemickému, fotochemickému a 

biologickému rozkladu. Nejlépe se rozkládají karbamáty a organofosforové 

sloučeniny, nejhůře některé deriváty močoviny a organochlorové pesticidy. 

Při částečné destrukci molekuly, což znamená neúplný rozklad až na CO2 a 
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H2O mohou vznikat toxičtější metabolity. Při biologické oxidaci organofosfát 

parathion přechodně vytvoří tzv. letální syntézou paraoxon, Letální syntéza je 

druhem biotransformace (přechod látky na metabolity). Výsledkem je 

účinnější sloučenina a nazýváme ji obecně bioaktivací, kdy látka přejde na 

toxičtější metabolit. Rovněž metabolit DDE, vzniklý z dehydrogendechlorace 

DDT je toxický a má schopnost kumulace v životním prostředí a z toho 

důvodu se často stanovuje jeho výskyt [28], [7]. 

 

 Persistence- se projevuje zejména u chlorovaných polycyklických pesticidů. 

Setrvávají v životním prostředí po velmi dlouho dobu. Aplikace některých 

pesticidů je řadu let zakázána, ale setkáme se s nimi dodnes.  

 Tlak nasycených par - rozhoduje, zda daná látka snadno přechází do plynné 

fáze. Pesticidy s vysokým tlakem nasycených par se snadno vypařují. Tyto 

pesticidy se používají pro ošetření skladových zásob potravin a plodin.  

 Rozdělovací koeficient oktanol/voda (Kow) - hodnota indikuje hydrofobnost 

pesticidu. Látky s vysokou hodnotou (pKow > 4) mají velkou afinitu k tukům, 

ve kterých se dobře kumulují (organochlorové pesticidy).  

 Disociační konstanta (Ka) - značí schopnost látky disociovat za normálních 

podmínek (termodynamická teplota t = 0°C, tlak p = 101,325 kPa) ve vodě, 

(při rozsahu pH 5 – 8). S disociací je spojená i sorpce na sedimenty a 

možnost bioakumulace.  

 Půdní adsorpční koeficient (Koc) – podává informace o schopnosti látky 

vázat se k organickému materiálu v půdě.  

 Biokoncentrační faktor (BCF) – se uvádí pro hydrofobní kontaminanty, 

indikuje míru přechodu z vodního prostředí a biokoncentraci 

v příslušném organismu, respektive v tukových tkáních. Hodnota BCF 

odpovídá poměru rovnovážných koncentrací organismus/voda a je přímo 

úměrná hodnotám pKow [28], [36]. 
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2.3 Základní rozdělení pesticidů 

Existují tři základní dělení a to z hlediska biologického účinku a chemického typu a 

typu účinné látky. V tabulce č. 1 jsou zaznamenány všechny známé druhy pesticidů, každý 

z nich se zaměřuje na určitou skupinu rostlin nebo živočichů. V příloze č. 1 jsou tyto 

jednotlivé skupiny pesticidů podrobně popsány. V tabulce č. 2 jsou vypsány pesticidy 

podle toho, jakým chemizmem působí na cílový organismus. 

2.3.1 Rozdělení podle biologického účinku 

 

Tabulka č. 1.: Rozdělení pesticidů dle biologického účinku Zdroj: [9] 

akaricidy na roztoče insekticidy na hmyz piscicidy na ryby 

algicidy na řasy larvicidy na larvy predicidy na predátory 

ovicidy na ptáky moluskocidy na měkkýše rodenticidy na hlodavce 

baktericidy na baktérie nematocidy na háďátka silicidy na stromy a keře 

fungicidy na houby ovicidy na vajíčka termicidy na termity 

herbicidy na plevel pedikulicidy na vši   

 

Tabulka č. 2.: Rozdělení pesticidů dle chemického typu účinku Zdroj: [9] 

 

 

 

 

 

atraktanty pro nalákání hmyzu 

chemosterilanty pro sterilizaci hmyzu a obratlovců 

defolianty pro urychlení uschnutí rostlin 

desinfektanty pro hubení nebo inaktivaci nebezpečného organismu 

feromony pro přitahování hmyzu nebo obratlovce 

repelenty pro odpuzení hmyz, roztoče nebo obratlovce 
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2.3.2 Rozdělení podle chemického typu účinné látky 

Pesticid se obecně skládá ze třech částí a to jsou: účinná látka, přídavná látka a 

adjutanty. Účinná látka tvoří podstatnou složku z hlediska biologické účinnosti. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti účinné látky se stanovují za normálních podmínek při 

skladování a následně při přepravě. Fyzikální stav může být buď v kapalném, nebo pevném 

skupenství. Jde-li o látku ve formě jemných krystalů v pevném stavu, pak nejčastější 

výslednou formou je dispergovatelný smáčivý prášek. Příprava kapalných koncentrátů je 

možná u všech fyzikálních forem účinné látky. Při rozpouštění pevné látky v kapalnou se 

často rozpouštění zvyšuje zahříváním. Při přípravě granulí se také pevné látky nejdříve 

rozpouštějí a pak se provede nástřikem impregnace granulových částic. Některé účinné 

látky jsou voskovité nebo polotuhé konzistence [18]. 

Přídavné látky jsou rozpouštědla, stabilizátory a plnidla. Mnoho biocidů je 

nerozpustných ve vodě, proto je nutné použít organická rozpouštědla pro přípravu 

kapalných produktů. Mezi nepolární rozpouštědla patří uhlovodíky. Mezi polární 

rozpouštědla patří ketony, estery, glykoly, glykolestery a amidy kyselin. Rozpouštědla ze 

skupiny uhlovodíků se dělí na alifatické a aromatické. Tyto uhlovodíky jsou většinou 

toxické pro rostliny a jejich toxicita narůstá s bodem varu. Rozpouštědla lze rozdělit, podle 

toho, jestli se mísí s vodou či nikoliv.[18]. 

Poslední složkou jsou adjutanty, používají se pro zlepšení celkových vlastností a 

účinnosti daného biocidu. Nejpočetnější skupinou adjutantů jsou surfaktanty (angl. surface 

active ingredients), které zvyšují biologickou účinnost pesticidů. Jejich účinek spočívá 

v lepším smáčení ošetřovaného povrchu, lepší adhezi kapek pesticidu a prodloužení doby 

vysychání. Také se využívají pro odolnosti vůči smytí deštěm a jiné. Použití surfaktantů je 

zvláště při aplikaci dražších přípravků velmi ekonomické, neboť umožňuje významné 

snížení dávky na jednotku plochy, aniž by se snížila biologická aktivita. Další typy 

adjutantů jsou smáčedla (umožňují mísení formulací s vodou), emulgátory (umožňují také 

mísení s vodou), invertní emulgátory (slouží k mísení vodorozpustných pesticidů 

s olejovým nosičem), penetranty (podporují pronikání pesticidů pod ošetřený povrch), 

thickenery (snižují úlet zvyšováním velikosti kapek), safeneiry (snižují toxicitu pesticidu 
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pro ošetřovaní kulturních plodin), kompatibilizační činidla (zlepšují slučitelnost při 

mísení), strojná činidla (umožňují mísení pesticidů a rozpouštědel s rozdílným pH) a 

protipěnící přísady (snižují tvorbu pěny při míchání jíchy) [4], [27]. 

skupiny pesticidů dle chemicky účinné látky 

 aniliny 

 azoly 

 benzimidazoly 

 bipyridiliové sloučeniny 

 dithiokarbamáty 

 fenoly 

 fosfáty 

 fosfináty 

 fosfonáty 

 fosforamidy 

 fosforoditioáty 

 fosforthiamidáty 

 fosforthiaty 

 chloralkythioly 

 chlornitrily 

 karbamáty 

 močoviny 

 morfoliny 

 N-mythylkarbamáty 

 organofosfáty 

 organochlorové sloučeniny 

 pyrethroidy 

 pyrethrum 

 thiomočoviny 

[37] (podrobné rozdělení v příloze č. 1) 
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2.3.3 Další způsoby klasifikace 

Rozdělení podle způsobu účinku 

 kontaktní – toxicita je vyvolaná dotykem s látkou 

 požerové – působí přes trávicí trakt konzumenta 

 dýchací – působí přes dýchací ústrojí systémové – průnik do rostlinných šťáv 

a následná likvidace rostlinného škůdce, patří zde i insekticidy [11] 

 

Způsoby aplikace 

 aerosoly 

 disperze (emulgované či dispergované koncentráty) 

 granule  

 návnady 

 popraše 

 postřiky 

 roztoky (vodné, organická rozpouštědla) 

 součást průmyslových hnojiv 

[11] 

 

Aplikace se udává v kilogramech či litrech na plochu jednoho hektaru. Rezidua, 

tedy jejich maximální limit se pak uvádí v miligramech na kilogram sklizených komodit. 

Existuje i zanedbatelné riziko, kdy při hromadění reziduí v živých organismech nedochází 

k ohrožení zdraví, pokud je reziduum zastoupeno v minimální míře. Při práci s pesticidy se 

využívá ochranné lhůty, což odpovídá době od posledního postřiku do sklizně. Dále se 

musí stanovit pro každou rostlinu denní dávka (ADI), kterou lze aplikovat celoživotně bez 

jakéhokoliv poškození rostlinného materiálu chemickou látkou [19]. 
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3 OSUD PESTICIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Pesticidní látky v boji proti nejrůznějším škůdcům mohou na Zemi po svém 

prvotním cíli jako je např. ochrana rostlin ještě mnohé vykonat a to v podobě odpadních 

produktů a reziduí. Tyto chemicky vytvořené sloučeniny často putují všemi sférami a 

mohou způsobit vyšší poškození než původní produkt. Některé druhy pesticidů mohou 

především v půdních systémech přetrvávat řadu let nebo v různých kolobězích, například 

v koloběhu vody. Tímto způsobem se dostávají z neživých složek až k živým organismům 

od primárních producentů až po konzumenty vyšších řádů včetně člověka. Prostupují tedy 

celým potravním řetězcem především ve formách reziduí. Často se dostávají do 

vzdálených míst od aplikace. 

 

3.1 Zdroje vstupů pesticidů do prostředí 

Vstupují: 

do ovzduší – vytěkáváním (není to významný zdroj) 

do půdy – splachem ze zemědělských oblastí 

do povrchových a podzemních vod – kumulují se v sedimentech 

 

Faktory ovlivňující míru pesticidů v prostředí 

 koncentrace pesticidů, jejich účinnost a aplikace 

 kvalita prostředí (voda, půda) 

 míra transportu 

 srážková činnost 

 množství slunečního svitu 

[38] 
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3.2 Tok pesticidů v půdě 

Půda je substrátem, na kterém žijí rostliny a živočichové a tímto umožňuje existenci 

člověka. Probíhají zde složité biochemické procesy, a v jejich důsledku se mění i chemické 

sloučeniny. Vývoj chemizace zemědělství zcela ovlivnil tok chemických procesů v půdě. 

Znečištění pesticidy pochází z více zdrojů: zdrojem jsou přípravky na ochranu rostlin, 

odpady a atmosférický prach obsahující pesticidy. V minulosti byly největšími 

znečišťovateli půdy agrární sklady a odpadové jámy. Tyto staré ekologické zátěže mají 

dopad na potravní řetězec do dnes. 

Průnik pesticidů do půdy je zpravidla v minimálních koncentracích. V půdním 

prostředí mohou být pesticidy degradovány mikroorganismy nebo se rozkládají pomocí 

fotolýzy a hydrolýzy. Mohou to být také látky vázány na minerální a organické složky 

v půdě, dále pak za účasti vody být zředěny a vypařeny. Často i v půdě přetrvávají pak i 

v kořenových systémech. Stupeň degradace závisí na teplotě a vlhkosti, při vyšších 

hodnotách těchto faktorů se většinou zrychluje. Degradace je popisována jako 

exponenciální růst rozkladu a bývá udávána jako poločas degradace sledována ve dnech. 

Za celkovou degradaci se považuje stav, kdy je pesticid komplexně rozložen [2].[4]. 

Příkladem kontaminace ŽP pesticidy na území ČR je restituce bývalého 

zemědělského skladu v Klatovech, který získali původní majitelé zpět v roce 1994. Po 

průzkumu se zjistilo, že zde byl v minulosti skladován lindan, DDT a atrazin (zakázaný 

v roce 2005). Tyto látky byly nalezeny ve zdivu a v podlaze. Bývalý majitel, tedy stát 

nechtěl tento objekt sanovat z vlastních finančních prostředků, přestože to byla jeho 

povinnost, vyplývající z legislativních opatření. Kontaminace byla objevena poté, kdy se 

dostaly zmíněné škodlivé látky do povrchové vody místní říční sítě. [25]. 

3.3 Působení pesticidů ve vodách 

Ve vodách se vyskytují pesticidy rozpuštěné a nerozpuštěné. Mohou být značně 

sorbovány na nerozpuštěných látkách minerální i organické povahy. Proto je nezbytná i 

analýza kalů a sedimentů z půdy, kde se mohou kumulovat. Stanovení pesticidů ve vodách 

je náročné. Nejčastěji se nacházejí v povrchových vodách, do podzemních vod se dostávají 

jen v omezené míře, protože se silně sorbují v půdě. Pokud je sorpční kapacita půdy 
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nedostatečná, tak zde pronikají. Nejčastěji se ve vodě stanovují biochemicky stabilní 

organochlorové a triazinové pesticidy. [12]. 

 

Podzemní vody 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny maximální hodnoty pesticidů pro podzemní vody v ČR, 

které v roce 2009 překročily povolený limit na jednotlivých povodích. 

 

Tabulka č. 3.: Maximální stanovené hodnoty pesticidů pro podzemní vody na území ČR v roce 2009 

Zdroj:[12] 

pesticid povodí lokalita maximální 

stanovená  

hodnota  

[µg.kg
-1

] 

limit pro 

pesticidy 

[µg.kg
-1

] 

alachlor ESA Ohře Stráž pod Dalekem 2,890 0,1 

atrazin Morava Postřelmov 0,558 0,1 

desetylatrazin Vltava Hlubyně 0,448 0,1 

hexazinon Labe Hrádek nad Nisou 0,382 0,1 

metalochlor Vltava Třebíč 5,510 0,1 

 

Výskyt pesticidů v plaveninách a sedimentech na jednotlivých povodích 

V sedimentech a plaveninách byl proveden akumulační biomonitoring chlorovaných 

pesticidů hlavně DDT a jeho produkty rozpadu (DDE, DDD) ve svalovině ryb. V tabulce 

č. 4. jsou uvedeny maximální hodnoty pesticidů v sedimentech. Limitní hranice nebyla 

v žádném používaném zdroji nalezena. [12]. 
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Tabulka č. 4.: Maximální hodnoty pesticidů v plaveninách a sedimentech v ČR v roce 2009 Zdroj: [12] 

pesticid povodí profil hodnoty [µg.kg] 

hexachlorbenzen Labe Děčín 180 

hexachlorbenzen Vltava Bechyně 110 

chlorbenzen Morava Kroměříž 144 

trifluralin Labe Lysá 56 – 279 

trifluralin Vltava Topěleč 54 - 182 

 

3.4 Biologická transformace pesticidů 

Z hlediska biologických činitelů jsou to hlavně mikroorganismy (různé druhy 

bakterií, plísní a aktinomycet), které se podílejí na degradaci pesticidů v půdě a ve vodném 

prostředí. V zásadě lze rozlišit dva druhy degradativních dějů: 

kometabolismus, kdy se biotransformace pesticidu odehrává běžným metabolickým 

dějem probíhajícím v mikrobiální buňce 

katabolismus, kde se pesticid pro daný mikroorganismus stává ve skutečnosti 

substrátem, respektive zdrojem uhlíku či dusíku (s adaptací na dané xenobiotikum se lze 

setkat při opakované expozici zvláště u bakterií 

Biodegradace pesticidů ovšem probíhá i v exponovaných rostlinách a živočiších, ať 

již v cílových či necílových. Vznikající produkty se tak mohou nacházet i v potravním 

řetězci člověka. Zejména obratlovci především ptáci a savci, disponují aktivními 

enzymovými systémy schopnými xenobiotika účinně degradovat. K aktivaci ochranných 

mechanismů dochází při průniku dané škodliviny do organismu. Rychlost penetrace 

škodlivin a jejich distribuce v organismu, stejně jako rozsah detoxikačních či eliminačních 

mechanismů, jsou ovšem podmíněny anatomickými, fyziologickými, biochemickými a 

dalšími faktory. Biotransformační fáze 1 typicky zahrnuje změny katalyzované 

hydrolysami a oxidasami, při kterých jsou do molekuly mateřské sloučeniny nově 

zavedeny polární funkční skupiny nebo štěpení části původní molekuly takovéto skupiny 
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vzniknou. Tímto procesem vznikly primární metabolity a často dále vstupují do 

sekundárních reakcí fáze 2, kde dochází k jejich konjugaci s malými polárními 

endogenními molekulami za vzniku produktů, které lze snadno z organismu vyloučit. Typ 

vznikajících sekundárních metabolitů je charakteristický pro jednotlivé druhy organismů. 

Tak například u některých ryb, ptáků i savců dochází ke konjugaci především s D-

glukuronovou kyselinou a redukovaným glutationem, u ryb připadá v úvahu též konjugace 

s glycinem. U bezobratlých živočichů a také u rostlin převládají produkty konjugace s D-

glukosou. U živočichů jsou metabolity transportovány krví a exkretovány. U rostlin jsou 

odpadní produkty zřejmě ukládány do ligninových struktur [37]. 

4 VYBRANÉ SKUPINY PESTICIDŮ A JEJICH VLIV NA 

ŽIVÉ ORGANISMY 

Za desítky let výroby a aplikace syntetických látek na ochranu proti škůdcům a 

škodlivým vlivům na živočichy a kulturní rostliny bylo dosaženo nepředstavitelného 

ovlivnění původního vyváženého systému v přírodě. Následky se dotýkají jak přítomnosti, 

tak budoucnosti. V přímém ohrožení je kompletně celý potravní řetězec.  

Tato kapitola je zaměřena na určitou skupinu pesticidů, respektive kontaktních a 

systémových pesticidů a jejich podskupin organofosforových sloučenin, které se objevují 

často na našem trhu pod triviálními názvy a využívají se ve značné míře v zemědělství.  

 

4.1 Organofosforové sloučeniny  

Organofosforové pesticidy patří např. mezi kontaktní pesticidy, které jsou 

charakterizovány tím, že vytvoří nános na zasažené ploše hned po aplikaci přípravku. 

Působí tak na místě ošetření (tyto látky se obvykle aplikují postřikem nebo popraškem).  

Jedná se například o organofosfáty: azinfosmethyl, dichlorvos, mevinpfos, parathion-ethyl, 

-methyl atd. [37]. 

Zároveň patří mezi systémové pesticidy, které pronikají do rostlinných šťáv nebo 

živočišných tkání. Vyznačují menší lipofilitou a omezenou stabilitou v prostředí než 
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vykazují klasické chlorované pesticidy. [37]. Na obrázku č. 2 lze sledovat pohyb 

systémových pesticidů uvnitř rostlinného pletiva. 

 

 

Obrázek č. 2: Pohyb systémových pesticidů Zdroj:[38] 

Organofosfáty se řadí k jedné z nejdůležitějších skupin pesticidů na našem trhu. 

Nahrazují i chlorované uhlovodíky typu DDT. Zároveň patří mezi sloučeniny, které 

způsobují ročně největší počty otrav. Tyto pesticidy působí jako kontaktní a požerové jedy 

s časově omezeným reziduálním účinkem [34]. Příklady organofosforových pesticidů 

registrovaných na českém trhu jsou uvedeny v příloze č. 2.  

V zemědělské praxi se využívají jako insekticidy. Obecně se o nich hovoří jako o 

organofosforových pesticidech. V menší míře se v průmyslu vyskytují v podobě 

změkčovadel a ve zdravotnictví jako výzkumná látka pro nervový systém lidských 

organismů. Organofosforové látky se používaly pro vojenské účely již v 19. století, avšak 

jejich biologický efekt byl objeven daleko později až ve 30. letech 20. století. Důkladný 

výzkum syntézy toxických organofosfátů se datuje k období mezi první a druhou světovou 

válkou. Cílem byla příprava nervově toxických plynů, které se uplatnily jako bojové 

chemické látky [24]. 

Tato skupina pesticidů je odvozena od kyseliny fosforové a fosforečné. Nejčastěji jde 

o deriváty kyseliny fosforové. Estery kyseliny fosforové bývají toxičtější než analogické 

estery kyseliny fosforečné, navíc oxosloučeniny (přímé inhibitory) jsou toxičtější než 

jejich thio-analoga (nepřímé inhibitory). K hlavním chemickým vlastnostem patří alkylační 

a fosforylační reakce. Zejména fosforylační vlastnosti se projevují po vstupu do 

organismu, kde navíc mohou být metabolizovány pomocí řady katalyzovaných a 
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nekatalyzovaných reakcí. Tyto reakce pak toxický efekt zvyšují nebo se projeví jako 

reakce detoxikační. K detoxikačním reakcím patří redukce (nitroskupina na 

aminoskupinu), izomerizace, hydrolýza, která je většinou realizována enzymatickými 

systémy v organismu, dealkylace (triester na diester), degradace karboxyderivátů (ester 

nebo amid na kyselinu) a také reakce konjugační (s kyselinou glukuronovou a dalšími 

sloučeninami). Sloučeniny patřící ke skupině organofosfátů se vyznačují i silným 

lipofilním účinkem (rozpouští se v tucích a tukových rozpouštědlech). Díky lipofilnímu 

účinku mají schopnost absorpce a průniku přes hematom-encefalickou bariéru [37]. 

S ohledem na chemickou strukturu a metabolismus, existují rozdíly ve vlastnostech 

sloučenin, ale z hlediska toxického účinku jsou tyto rozdíly méně důležité. Insekticidů na 

bázi organofosforových látek ve světě vyrábí více než sto výrobků. Organofosforové 

insekticidy inhibující vykazují vysokou účinnost jako insekticidy a díky jejich chemické 

struktuře se rozpadají téměř úplně na neškodné degradační produkty během několika dnů 

[38]. 

Organofosfáty se vyskytují převážně jako kapaliny. Ke kontaminaci dochází 

především orálně a transdermálně. Některé jsou u člověka zcela metabolizovány na méně 

škodlivé degradační produkty. Jiné se metabolizují pouze z části nebo mají nízkou či 

zanedbatelnou toxicitu. Další se mění na významně toxický metabolit př. parathion [19]. 

Příklady organofosfátů jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Mezi nejznámější druhy používaných pesticidů v Československu v období od druhé 

světové války až po jejich zákaz patří tyto látky, které se řadí mezi POPs a jsou součástí 

Stockholmské úmluvy, ve které se signatářské státy zavazují k eliminaci nejvýznamnějších 

persistentních organických látek. Úmluva vstoupila v platnost 17. května 2004, o eliminaci 

organických persistentních polutantů (Česká republika podepsala úmluvu 23. května 2001) 

[8].  

4.2 Organochlorové insekticidy 

DDT - je poměrně stabilní produkt biologického rozkladu i jeho metabolity jsou 

velmi stálé. Je málo těkavý, lipofilní povahy, s nízkou rozpustností, což vede ke kumulaci 

v tukových tkáních. Poločas rozpadu je udáván na 15 let [31], [33]. 
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Hexachlorhexan (HCH), jehož 99% směs se jmenuje lindan. Má větší rozpustnost 

ve vodě a tenzi par než DDT, tím pádem je v prostředí mobilnější. V zemědělské činnosti 

je užívání zakázáno [1]. 

Další významnou skupinou jsou chlorované deriváty, mezi které patří tzv. driny 

(aldrin, dieldrin, endrin). Aldrin – organochlorový insekticid, který oxiduje na 

neurotoxický dieldrin. Dříve se používal zejména k hubení termitů a sarančat na polích 

s obilím a s bramborami. Eldrin je stereoizomer dieldrinu, stejně jako aldrin a dieldrin se 

používal jak insekticid a v některých případech i jako avicid [22]. 

Heptachlor je v živočišných a rostlinných tkáních přeměňován na heptachlorepoxid, 

který je účinnější než předchozí látka. Jeho užívání je zakázáno od roku 1989. 

Hexachlorbenzen – insekticid a mořidlo semen. Jeho výroba v Československu byla 

ukončena v roce 1968, aplikace pak v roce 1977. Vzniká také ale při elektrolytické výrobě 

chloru a pyrotechniky, proto je jeho přítomnost v prostředí stále prokázána [15]. 
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5 REZIDUA V POTRAVINÁCH 

V České republice se stanovením reziduí v potravinách a krmivech zabývají 

SVS,SZPI, ÚKZÚZ a SRS. Rezidua se monitorují podle doporučení Evropské komise pro 

monitorování. Členské země EU každoročně testují podle tohoto doporučení vybrané 

druhy pesticidů ve vzorcích určených druhů potravin. Toto opatření se opírá o legislativní 

ustanovení EU o maximální úrovni reziduí pesticidů v potravinách. Nejčastěji se sledují 

potraviny: ovoce, zelenina a cereálie. Česká republika v rámci národního monitorování 

sleduje přítomnost ještě dalších pesticidů. Nejvíce zastoupené druhy pesticidů, které se 

v potravinách objevují, jak v nadlimitním tak povoleném množství stanovuje vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví a jsou to: procymidon, chlorpyrifos, endosulfan a vinclozolin 

[10]. 

5.1 Rezidua v potravinách 

Rezidua pesticidů jsou účinné látky, jejich metabolity, reakční a rozkladné produkty 

biocidů, které jsou přítomné v celém životním prostředí a používají se hlavně jako 

přípravky na ochranu rostlin. Vyskytují se na i uvnitř ošetřené rostliny, následně 

v potravinách a krmivech. 

Rizika vyplývající z kontaminace reziduí pesticidů v potravinách: 

 chronická 

 akutní 

Chronická expozice vychází ze všech průměrných hladin určitého rezidua 

v jednotlivých potravinách nebo z průměrné denní spotřeby těchto potravin. Nesmí 

přesáhnout hodnotu ADI, jež je stanovena pro příslušné reziduum [38]. 

Akutní expozice se nedá stanovit pro všechna rezidua pesticidů. Vychází 

z nejvyššího odhadovaného nebo naměřeného množství určitého rezidua v konkrétní 

potravině. Hodnota nesmí přesáhnout akutní referenční dávky ARfD stanovené pro určité 

reziduum [38]. 

Množství reziduí v potravinách závisí na faktorech:  
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 doba od poslední aplikace (ochranná lhůta) 

 vývojové stádium plodiny 

 lokalizace konzumované části (nejvyšší obsah reziduí je v rostlině nad 

povrchem země, nejméně pod povrchem země) 

 aplikační dávka 

 aplikační technologie 

 typ a mechanismus účinné látky (nejvíce reziduí na povrchu listu, osemení, u 

živočichů v játrech a ledvinách) 

 kuchyňská úprava 

[37], [38] 

Maximální limity reziduí (MLR) souvisí se správnou zemědělskou praxí, 

doporučené, povolené nebo registrované přípravky na ochranu rostlin podle současných 

podmínek jakékoliv produkce, skladování, přepravy, distribuce a zpracování potravin a 

krmiv. MLR se stanovuje v rámci SZPI  

 účinnou látku 

 sumu účinných látek a jejich metabolitů 

 pro metabolity účinné látky 

 pro sumu metabolitů účinné látky  

[38] 

Rezidua do potravin pronikají 

 

 přímo – rezidua z ošetřených plodin přechází do produktů určených 

k potravinářským účelům 

 nepřímo – dojde-li k přenosu reziduí prostřednictvím krmiv, půdy, vody a 

vzduchu do potravin 

[38] 

 

Přítomnost reziduí pesticidů ve výživě člověka je hlavně následkem jejich cílené 

předsklizňové či posklizňové aplikace. Zdrojem kontaminace zemědělských plodin 

některými perzistentními sloučeninami však mohou být i imise, resp. dálkový atmosférický 
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transport ze vzdálenějších míst. Je nutné počítat i s možností translokace reziduí z půdy 

kontaminované v předchozích vegetačních sezónách. Různé agrochemikálie může 

obsahovat i zálivková voda z vodních ploch a rezervoárů [37]. 

 

Rezidua pesticidů v rostlinných olejích a živočišných tucích 

Zatímco ošetření olejnin v průběhu vegetačního období zanechává jen velmi nízká či 

nedetekovatelná rezidua, riziko kontaminace je podstatně vyšší v případě posklizňové 

aplikace pesticidních prostředků. Extrakcí přecházejí do surového oleje zejména rezidua 

relativně lipofilních pesticidů, nejvíce ze skupiny syntetických pyrethroidů – cypermethrin, 

fenvalerát, permethrin a u některých organofosfátů – diazinon, dichlorvos, parathion, 

chlorpyrifos. V tzv. panenských olejích lze detekovat rezidua pesticidů poměrně snadněji 

než u rafinovaných olejů. Jde především o stopy pesticidů pyrethroidů, které se 

odbourávají až v procesu rafinace a deodorace viz tabulka č. 5. [37]. 

 

Tabulka č. 5.: Distribuce a změny organofosforových pesticidů při výrobě olejů Zdroj: [37] 

pesticid surovina koncentrační faktor 

surový olej/semena 

ztráta pesticidu při deodoraci (%) 

dichlorvos sójové boby 5,3 100 

etrimfos Řepka 2,7 98 

chlorpyrifos sójové boby 4,1 100 

malathion sójové boby 3,9 100 

palathion Olivy 4,5 - 

pirimifos-methyl podzemnice  1,7 - 

 

Rezidua pesticidů v ovocných šťávách a v alkoholických nápojích 

U ovocných šťáv množství pesticidů přecházejících z výchozí suroviny do ovocných 

šťáv závisí na distribuci reziduí mezi slupkou nebo dužninou a kapalnou složkou v ovoci či 
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zelenině. Středně až značně lipofilní povahy je pesticid parathion. U alkoholických nápojů 

se objevují např. pesticidy, které se využívaly na ochranu hroznů do finálního produktu ve 

vinařství. Rezidua jsou zde ovlivněna rozpustností ve vodě a následné degradace, 

především hydrolýzy. S totálním transferem reziduálního produktu je nutné počítat u 

polárního benzylu. Ve vinařské oblasti se nejčastější snižuje obsah reziduí z fungicidů, 

jako je polpet, kaptafol, propikonazol, triadimefon či vinklozolin viz tabulka č. 6 [37]. 

 

Tabulka č. 6.: Změny obsahu některých pesticidů při výrobě vína (% poklesu oproti obsahu v hroznech) 

Zdroj: [37] 

pesticid mošt čiřený mošt Víno 

kaptafol 50 95 100 

metalaxyl 0 30 – 50 66 

vinklozolin 
70 - 78 

80 
89 - 93 

 

5.2 Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině v rámci EU v roce 2010 

Nadlimitní nálezy reziduí pesticidů jsou hlášeny do Systému rychlého varování pro 

potraviny a krmiva RASFF, kde se monitoruje bezpečnost potravin nejenom v rámci České 

republiky ale i celé Evropské unie. V tabulce č. 7 se nacházejí potraviny typu ovoce a 

zelenina, které byly nahlášeny Systémem RASFF jako závadné (s nadlimitním obsahem 

pesticidů). Tabulka se vztahuje na ovoce a zeleninu ze zemí EU. 

Úřední orgány pro MLR: 

SZPI – pro potraviny rostlinného původu 

SVS – pro potraviny živočišného původu 

ÚKZÚZ – pro krmiva  
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Tabulka č. 7.: Rizikové potraviny v EU oznámené systémem RASFF v roce 2010 Zdroj: [38] 

datum produkt pesticid oznamuje země 

původu 

dozorový 

orgán 

10. 1. 2010 dýňová 

semínka 

isofenphos-

methyl 

Rakousko Německo, 

Maďarsko, 

Česká 

republika 

SZPI 

8. 2. 2010 červená 

paprika 

etephon Španělsko Španělsko SZPI 

22. 3. 2010 čočka glyfosfát Německo Turecko SZPI 

11. 5. 2010 paprika 

čerstvá 

sulfadiazin Belgie Belgie SZPI 

10. 6. 2010 paprika 

čerstvá 

tetradifon Bulharsko Turecko SZPI 

6. 10. 2010 okurky oxamyl Slovensko Česká 

republika 

SZPI 

5. 12. 2010 hlavkový 

salát 

chlorpyrifos Slovensko Polsko SZPI 

 

5.3 Vliv technologických operací a kulinářských úprav 

Procesy používané při průmyslovém zpracování zemědělských plodin či při jejich 

domácích kulinářských úpravách mají vesměs výrazný vliv na hladiny reziduí ve 

výsledných produktech. Tyto následující změny mají vliv na obsah reziduí ve finálních 

produktech.  

Sušení: 

Při sušení může za určitých podmínek dojít ke zkoncentrování reziduí v důsledku 

zvýšení podílu sušiny. U těkavých pesticidů lze ovšem očekávat ztráty povrchových 
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reziduí. Při sušení na slunci dochází i k fotolýze přítomných škodlivin. Dehydratace 

sublimačním sušením ke snížení hladin reziduí v mnoha případech nepomáhá [37]. 

Odstraňování povrchových vrstev 

Tyto procesy mohou být u plodin, jako jsou banány, ananasy, kiwi, citrusy, melouny 

aj., k markantnímu zlepšení hladin reziduí nesystémových pesticidů aplikovaných před 

sklizní či po ní přímo na danou plodinu. Obdobných efektů lze dosáhnout odstraněním 

povrchových listů některých druhů zeleniny (zelí, hrách apod.), lusků z luštěnin či 

povrchových vrstev cereálií. Tak např. loupání rýže ošetřené insekticidním přípravkem na 

bázi pirimifos-methylu snižuje hladinu jeho reziduí na 70 – 90%. U systémových sloučenin 

nevede loupání a podobné úpravy k tak výrazné dekontaminaci. Např. v experimentech 

s bramborami pěstovanými v půdě s přídavkem forátu bylo docíleno loupáním snížení 

hladin reziduí pouze o 30% [37].  

Mytí a blanšírování 

Většina technologických procesů používaných při zpracování ovoce a zeleniny 

zahrnuje mytí a blanšírování. Pokles hladin reziduí pesticidů nastává zejména tehdy, dojde-

li k jejich rozpouštění ve vodě nebo po případě kontaktních přípravků k mechanickému 

odstranění povrchových depozitů. Celkově jsou účinky, které mají za následek snížení 

obsahu reziduí, podmíněny řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou [37].  

 lokalizace rezidua – odstranit lze jen rezidua na povrchu a nikoliv systémové 

sloučeniny 

 stáří rezidua – rezidua po aplikaci na povrch plodin postupně penetrují do hlubších 

vrstev kutikuly, a nelze je tudíž s delším časovým odstupem snadno odstranit 

 rozpustnost ve vodě – se vzrůstající lipofilitou rezidua klesá jeho rozpustnost ve 

vodě a naopak roste afinita ke kutikulárním voskům, omytí je málo účinné (obtížně 

odstranitelné jsou relativně lipofilní pesticid, jako jsou parathion, fenitrothion, 

diazinon aj. [37]. 

Vaření: 

Hydrotermické procesy vedou k rozsáhlému snížení hladin reziduí, což souvisí 

nejenom s těkáním látek s vodní párou, ale i s hydrolýzou urychlenou vyššími teplotami. 
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Provozní experimenty např. prokázaly při vaření špenátu úbytek malathionu téměř o 100%, 

u rýže o 92%. Při vaření brambor kontaminovaných sloučeninami ze skupiny DDT, jejich 

relativně nízká těkavost a současně značná odolnost vůči vysokým teplotám jsou příčinou 

minimálních změn při vaření kontaminovaných brambor. Pokles hladin až o 40% můžeme 

zaznamenat u dieldrinu, hexachlorbenzenu a toxafenu v jedlém podílu tepelně 

zpracovaných ryb (pečení, smažení a vaření), ale spíše jde o ztrátu tuku, ve kterém jsou 

tyto látky dobře rozpustné. Při zpracování různých druhů výrobků dochází k obdobným 

ztrátám taky o organofosforových sloučenin [37].  

Mletí: 

Aktivní složky pesticidních přípravků používaných k ošetření obilí v posklizňovém 

období, hlavně povrchové vrstvy zrn. Hladiny přítomných reziduí bývají proto nejvyšší 

v otrubách. Nejvíce se jedná o organofosforové insekticidy. U výrobků celozrnných mouk 

je ovšem riziko vyšší než u produktů z bílých mouk. Loupání rýže běžně odstraňuje až 

90% reziduí [37].  
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6 SITUACE A LEGISLATIVA V ČR A EU 

Pro environmentální politiku je právo jedno z nejdůležitějších nástrojů. Právo 

životního prostředí se začalo vyvíjet relativně nedávno. Významný nárůst legislativy v této 

oblasti byl až po roce 1990. Mezi velice významné a pokrokové počiny zahrnující i 

pesticidy byl vodní zákon aktualizovaný v roce 2001 jako zákon č. 254/2001 Sb. Po roce 

1989 došlo během krátké doby nejen k vydání zákonů, které dosud scházely, ale i 

k obměně některých starých zákonů a již zastaralých právních předpisů. V posledních 

letech se změny týkají úpravy existující legislativy, aby byla v souladu s evropským 

společenstvím [14], [16].  

V současném stavu české právní úpravy se ochrana životního prostředí soustřeďuje 

do různých právních norem. Uvedený soubor předpisů v zásadě pokrývá celou oblast 

ochrany životního prostředí. Je založen na koncepci resortního přístupu, který obtížně 

zajišťuje udržitelný rozvoj [3]. 

 

6.1 Vývoj legislativy v oblasti reziduí pesticidů v rámci EU 

V tabulce č. 8 je uvedený přehled nařízení Evropského parlamentu a Rady v rámci, 

které se vztahují na problematiku pesticidů a jejich reziduí v potravinářském průmyslu 

 

Tabulka č. 8.: Přehled nařízení v rámci EU pro rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu Zdroj: [38] 

číslo nařízení popis obsah 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. 

ledna 2002 

 o stanovení obecných zásad a 

požadavků potravinového 

práva  

vztahuje na všechny výrobky 

spadající pod definici potravin 

(ES) č. 882/2004 ze dne 29. 

dubna 2004 

o úředních kontrolách za 

účelem ověření dodržování 

právních předpisů týkajících se 

krmiva 

vztahuje se ke zdraví zvířat a 

jejich životním podmínkám 
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ES) č. 396/2005 ze dne 23. 

února 2005 

 

o maximálních limitech reziduí 

pesticidů v potravinách a 

krmivech rostlinného a 

živočišného původu 

 

změny směrnice Rady 91/414/ 

(ES) č. 178/2006 ze dne 1. 

února 2006 

mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005 za účelem 

vypracování přílohy I 

příloha I. obsahuje seznam 

potravin a krmiv, na které se 

vztahují MLR pesticidů 

(ES) č. 299/2008 ze dne 11. 

března 2008 

o maximálních limitech reziduí 

pesticidů v potravinách a 

krmivech rostlinného a 

živočišného původu a na jejich 

povrchu 

stanoví, že některá opatření 

mají být přijata v souladu 

s rozhodnutím Rady 

1999/468/ES ze dne 28. června 

1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi. 

(ES) č. 149/2008 dne 29. ledna 

2008 

mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005  

 

 

(ES) č. 260/2008 ze dne 18. 

března 2008 

mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005 vytvořením přílohy 

VII. 

uvádí kombinace účinné látky 

a produktu, na které se 

vztahuje odchylka, pokud jde o 

ošetření po sklizni 

prostřednictvím fimigantů 

(ES) č. 839/2008 ze dne 31. 

července 2008 

mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005, pokud jde o přílohy 

II, III a IV 

stanoví limity maximálních 

reziduí pesticidů v některých 

produktech a na jejich povrchu 

(ES) č. 256/2009 ze dne 23. 

března 2009 

mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a 

pokud jde o maximální limity 

reziduí pro azoxystrobin a 
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Rady (ES) č. 396/2005 fludioxonil v některých 

produktech a na jejich povrchu  

(ES) č. 822/2009 ze dne 27. 

srpna 2009 

mění přílohy II, III, IV 

nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005 

jde o maximální limity reziduí 

pro azoxystrbin, atrazin, 

chlormekvat, cyprodinil, 

dithiokarbamáty aj. 

(ES) č. 1213/2008 ze dne 5. 

prosince 2008 

o koordinovaném víceletém 

kontrolním programu 

Společenství pro roky 2009 

zajistit dodržování 

maximálních limitů reziduí 

pesticidů v potravinách 

rostlinného a živočišného 

původu a na jejich povrchu 

(ES) č. 1050/2009 ze dne 28. 

října 2009 

mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 396/2005 

jde o maximální limity reziduí 

pro azoxystrobin, acetamiprid, 

klomazon, cyflufenamid, 

emamektin, benzoát aj. 

(ES) č. 1097/2009 ze dne 16. 

listopadu 2009 

mění příloha II, nařízení 

Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 396/2005 

jde o maximální limity reziduí 

pro dimethoát, ethefon, 

fenamifos, fenarimol, 

methamidofos, methomyl aj. 

(ES) č. 765/2010 ze dne 25. 

srpna 2010 

mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 396/2005 

jde o maximální limity reziduí 

pro chlorothalonil, 

klothianidin, difenoconazole, 

fenhexamid, flubendiamid, 

nikotin, spirotetramat 

v některých produktech nebo 

na jejich povrchu 

(ES) č. 915/2010 ze dne 12. 

října 2010 

o koordinovaném víceletém 

kontrolním programu 

Společenství pro roky 2011, 

2012 a 2013 

s cílem zajistit dodržování 

maximálních limitů reziduí 

pesticidu v potravinách 

rostlinného a živočišného 

původu a na jejich povrchu 
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6.2 Vývoj legislativy v oblasti reziduí v rámci ČR 

 

Tabulka č. 9: Přehled zákonů v oblasti reziduí pesticidů v ČR Zdroj: [38] 

číslo zákona název popis 

Zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech ve znění 

pozdějších předpisů 

požadavky pro dovoz, vývoz, 

balení, dopravu, používání 

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a 

doplnění některých 

souvisejících zákonech 

stanovení povinností 

podnikatelů při výrobě 

potravin a jejich uvádění do 

oběhu a úprava státního 

dozoru nad dodržováním 

povinností ze zákona 

vyplývajících 

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

veterinární péče ve všech 

rozhodujících oblastech – tj. 

zdraví zvířat a jeho ochrana, 

zdravotní nezávadnost 

živočišných produktů, dovoz, 

vývoz a tranzit zvířat, 

živočišných produktů a krmiv 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného 

zdraví a soustavu orgánů 

ochrany veřejného zdraví 

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o 

změně některých souvisejících 

zákonů 

právy a povinnosti fyzických a 

právnických osob, týkajících 

se ochrany rostlin a 

rostlinných produktů proti 

škodlivým organismům a 

poruchám, registrace a uvádění 
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na trh 

 

Tabulka č. 10: Přehled vyhlášek v oblasti pesticidů v rámci ČR Zdroj: [38] 

vyhláška název popis 

č. 124/2001 Sb. stanovení požadavků na odběr 

vzorků a principy labor. 

zkoušení krmiv, doplňků a 

způsob uchování vzorků 

prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 91/1996 

Sb. 

č. 211/2005 Sb. o metodách zkoušení a 

způsobu odběru a přípravy 

kontrolních vzorků, ve znění 

pozdějších předpisů 

stanoví metody zkoušení a 

způsob odběru a přípravy 

kontrolních vzorků za účelem 

zjišťování jakosti a zdravotní 

nezávadnosti potravin a jakosti 

tabákových výrobků 

č. 381/2007 Sb. o stanovení maximálních 

limitů reziduí pesticidů 

v potravinách a surovinách 
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7 ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce jsem se blíže seznámila s problematikou pesticidů a jejich 

reziduí, které se využívaly nebo využívají dodnes v České republice. Cílem práce bylo 

charakterizovat skupinu pesticidů – vysvětlení základních pojmů, vlastností, osudu 

v životním prostředí, vztahu k živým organismům, rezidua pesticidů v oblasti potravin a 

právních vztahů v naší zemi i v rámci celé Evropské unie.  

Pesticidy jsou produktem člověka. Svým působením mění a nahrazuje přirozené 

ekosystémy (lesní a polní) monokulturami. Tím se snižuje a zcela potlačuje přirozená 

autoregulační schopnost. Ekosystémy, které ztratily svou biologickou rozmanitost, 

nereagují na změny. V současné době již, na rozdíl od jiných skupin environmentálních 

kontaminantů, probíhá vstup pesticidů do životního prostředí za kontrolovaných podmínek, 

které by měly být v souladu se zásadami tzv. dobré zemědělské praxe.  

Jak již bylo v této práci zmíněno, nejčastějšími pesticidy používanými v zemědělství 

jsou organofosfáty, především v podobě insekticidů. Mnoho organofosfátů je 

perzistentních v prostředí a potenciálními karcinogenními látkami. Je potřeba tyto látky 

bezpečně ošetřit z hlediska legislativy a zmapovat podrobně jejich účinky na zdraví 

různých organismů včetně člověka. 

Pro rezidua pesticidů v potravinách v rámci České republiky existuje víceletý 

kontrolní plán, který se vypracovává na tříleté období. Například pro roky 2011 – 2013 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s hlavním hygienikem vypracovalo plán, který 

stanovuje, kolik vzorků a z jakých potravin se odebere pro zjištění případných rizikových 

potravin. Potraviny se vybírají podle toho, jaké druhy se nejvíce konzumují v těchto letech, 

potraviny, které byly v minulých letech rizikové, potraviny určené pro rizikové skupiny 

obyvatel (dětská výživa) a také biopotraviny. Na analýzách se podílí více laboratoří, jak 

v oblasti rostlinolékařství, tak v oblasti veterinární správy. Výsledky jsou zpracovány a 

předloženy ve formě roční zprávy. Tyto údaje jsou v elektronické podobě dostupné pro 

veřejnost. 

  



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

33 

   

2012 

Použitá literatura 

1. BLAKE, A. The next generation of POPs and PBDEs and lindane: Keep 

the promise, eliminate POPs!. Berkeley, 2005. 15 s. 

2. ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ. Procceding of the 

XVII. Czech and Slovak plant protection conference. Praha: Česká 

zemědělská univerzita, 2006. ISBN 80-213-1564-4. 

3. DAHOMANSKÝ, M. et. al. Právo životního prostředí. 2. Přepracování 

a doplněné vydání. Nakladatelství C. H. BECK, 2007. ISBN 987-80-

7179-498-1. 

4. DEKKER, M. Pesticides in agriculture and the environment. New York, 

2002. ISBN 0-824-708090-1. 

5. DVOŘÁK, J. a SMUTNÝ V. Herbologie- Integrovaná ochrana proti 

plevelům. skriptum. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 

2003. ISBN 80-7157-732-4. 

6. EUR-LEX. Přístup k právu Evropské unie. Článek 2, nařízení (ES) č. 

178/2002 [online]. 28. ledna 2002. [cit. 2012-23-03]. Dostupné z 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX32002RO178:CS:NOT 

7. GÓRECKY, H. et al. New agrochemicals and thein use for health and 

environment, Chemistry of agriculture vol 5, Jeseník: Czech-Pol Trade, 

2004. ISBN 80-239-3289-6. 

8. HERČÍK, M. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: 

Vysoká škola podnikání a.s., 2004. ISBN 80-86764-05-2. 

9. HERČÍK, M. a DIRNER,V. Základy environmentalistiky. Aprobační 

rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol 

Moravskoslezského kraje v environmentálních informačních, 

komunikačních a strojírenských oborech. 1. Vydání., Ostrava, 2007. 

ISBN 987-80-248-1392-9.  

10.  HERČÍK, M. Životní prostředí: Základy environmentalistiky. Ostrava, 

2007. ISBN 978-80-248-1073-7. 



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

34 

   

2012 

11. HOLOUBEK, I. Chemie životního prostředí III: Pedosféra [online]. 

2008. [cit. 2011-04-18] Dostupné z 

http://www.recetox.muni.cz/res/file/prednasky/hloubek/chzp-iii/chzpiii-

pedosfera-08-zemedelstvi-a-pesticidy.pdf 

12.  HYDROLOGICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY. Hydrologická 

bilance jakosti vody [online]. 2009. [s. l.] : [s. n.], 2009 [cit. 2011-04-18] 

Dostupné z http:// voda.chmi.cz/hr09/pdf/kap3.pdf 

13. Chlorpyrifos. [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm 

14. JANČÁŘOVÁ, I. Ekologická politika. 1. Vydání, Brno: Masarykova 

univerzita, 2004. ISBN 80-210-3599-4. 

15. JELÍNEK, J. a ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 6. rozšířené 

Vydání. Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-159-4. 

16. KIRÁLY, A. Ochrana životního prostředí v kontextu mezinárodní, 

evropské a české legislativy. Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2041-5. 

17. KLEGER, L. Parathion [online]. [cit. 2012-02-06] Dostupné z 

http://arnika.org/parathion. 

18. KOCOUREK, F et al. Rizika pesticidů a škodlivých organismů 

v agroekosystémech, sborník ze semináře 7. října 2003. Praha, 2003, 

ISBN 80-8655555-31-3. 

19. LÁNSKÝ, M. et al Integrovaná produkce jablek určených pro výrobu 

dětské výživy: metodik. Holovousy: Výzkumný a šlechtitelský ústav, 

2009. ISBN 978-80-87030-14-1. 

20. MINÁŘ, P. et al. Přehled registrovaných přípravků na ochranu rostlin. 

Česká společnost rostlinolékařská, SRS, 2007. ISBN 978-80-02-01887-

2. 

21. MING-HU, Y. Environmental toxikology. Second edition. CRC Press, 

2005, ISBN 1-506 70-670-x. 

22. MOLDÁN, B. et al. Životní prostředí České republiky vývoj a stav do 

roku 1989. Praha, 1990. ISBN 80-200-0292-8. 



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

35 

   

2012 

23. ODSTRČIL, J. a ODSTRČILOVÁ, M. Chemie potravin. Brno: Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 

ISBN 80-7013-435-6. 

24. PATOČKA, J. et al. Vojenská toxikologie. Praha, 2004. ISBN 80-247-

0608-3. 

25. PEŠKOVÁ, L. Rodině z Klatov pomůže se sanací objektu dotace z EU. 

[online]. [s. l.] : [s. n.], 6. 10 2010 [cit. 2011-04-18]. Dostupné z 

http://www.enviweb.cz/clanek/sanace/83809/rodine-z-klatov-pomuze-

se-sanaci-zamoreneho-objektu-dotace-eu 

26. PETRLÍK, J. Chlorpyrinfos [online]. [cit. 2012-22-03]. Dostupné z 

http://arnika.org/chlorpyrinfos 

27. PITTER, P. Hydrochemie. Praha: vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 

987-80-7080-701-9. 

28. PITTER, P. Hydrochemie. Praha: vydavatelství VŠCHT , 2009. ISBN 

978-80-7080-701-9. 

29. POPL, M. a FARISH, J. Analytická chemie životního prostředí, Praha: 

VŠCHT, 1992, ISBN 80-7080-165-4. 

30. REPEŠ, K. Diazinon [online]. [cit. 2012-22-03]. Dostupné 

z http://arnika.org/diazinon 

31. ROBINSON, H. et al. Proceeding of the 3rd International Conference 

on Urban Pests. Hronov: Grafické závody, 1999, ISBN 80-238-4257-9. 

32. Rotenon. [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v072pr10.htm 

33. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV.. Rezidua pesticidů v potravinách 

[online]. 31 1. 2005. Brno: [s. n.], 31. 1 2005 [cit. 2011-04-18]. 

Dostupné z 

http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/studie/pest_2005_1_deklas

.pdf 

34. ŠTERBOVÁ, K. a SNĚHOTA, O. Používání chemických látek 

v zemědělství. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 16s 



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

36 

   

2012 

35. ŠUTA, M. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. Brno: 

Ekologický institut Veronica, 2008. ISBN 0-471-50232-4. 

36. THORBERK, P. Ecological models for regulatory risk assessments of 

pesticides: developing and strategy for the future, CRC Press, 2010. 

ISBN 978-1-4398-0511-4. 

37. VELÍŠEK, J. a HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin II., 3. Tábor: Vydání. 

OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6. 

38. VÍT, M. Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2009 – 2011 

Česká republika [online]. září 2009. [cit. 2012-22-03]. Dostupné z  

http//www.eagri.cz/public…rezidua_pesticidu_2009_2011.doc 

 

  



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

37 

   

2012 

Seznam tabulek a obrázků 

Seznam tabulek 

 

TABULKA Č. 1.: ROZDĚLENÍ PESTICIDŮ DLE BIOLOGICKÉHO ÚČINKU ZDROJ: [9] ........................8 

TABULKA Č. 2.: ROZDĚLENÍ PESTICIDŮ DLE CHEMICKÉHO TYPU ÚČINKU ZDROJ: [9] .................8 

TABULKA Č. 3.: MAXIMÁLNÍ STANOVENÉ HODNOTY PESTICIDŮ PRO PODZEMNÍ VODY NA 

ÚZEMÍ ČR V ROCE 2009 ZDROJ:[12] ............................................................................................ 14 

TABULKA Č. 5.: DISTRIBUCE A ZMĚNY ORGANOFOSFOROVÝCH PESTICIDŮ PŘI VÝROBĚ OLEJŮ 

ZDROJ: [37] .................................................................................................................................... 22 

TABULKA Č. 6.: ZMĚNY OBSAHU NĚKTERÝCH PESTICIDŮ PŘI VÝROBĚ VÍNA (% POKLESU 

OPROTI OBSAHU V HROZNECH) ZDROJ: [37] ............................................................................. 23 

TABULKA Č. 7.: RIZIKOVÉ POTRAVINY V EU OZNÁMENÉ SYSTÉMEM RASFF V ROCE 2010 ZDROJ: 

[38] .................................................................................................................................................. 24 

TABULKA Č. 8.: PŘEHLED NAŘÍZENÍ V RÁMCI EU PRO REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁŘSKÉM 

PRŮMYSLU ZDROJ: [38] ................................................................................................................ 27 

TABULKA Č. 9: PŘEHLED ZÁKONŮ V OBLASTI REZIDUÍ PESTICIDŮ V ČR ZDROJ: [38] ................. 30 

TABULKA Č. 10: PŘEHLED VYHLÁŠEK V OBLASTI PESTICIDŮ V RÁMCI ČR ZDROJ: [38] ............... 31 

TABULKA Č. 11.: TOXICITA DIAZINONU PRO ŽIVÉ ORGANISMY ZDROJ: [30] .................................. 44 

TABULKA Č. 12: MEZE TOXICITY DNE VYHLÁŠKY Č. 232/2004 SB. A WHO ZDROJ: [30] .................. 45 

TABULKA Č. 13.: LIMITY DIAZINONU PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZDROJ: 

[30] .................................................................................................................................................. 45 

TABULKA Č. 15.: LIMITY CHLORPYRIFOSU PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZDROJ: [26] .................................................................................................................................... 47 

TABULKA Č. 16.: LIMITY PARATHIONU PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZDROJ: [18] .................................................................................................................................... 49 

 

Seznam obrázků 

 

OBRÁZEK Č. 1: ROTENON, ZDROJ: [23] .................................................................................................5 

OBRÁZEK Č. 2: POHYB SYSTÉMOVÝCH PESTICIDŮ ZDROJ:[38] ...................................................... 17 

OBRÁZEK Č. 3: ROZPAD DIAZINONU NA METABOLITY ZDROJ:[30] ................................................. 43 

OBRÁZEK Č. 4: CHLORPYRIFOS A JEHO METABOLITY ZDROJ:[13] .................................................. 46 

OBRÁZEK Č. 5: ROZKLAD PARATHIONU NA METABOLITY ZDROJ:[27])........................................... 48 

 



 

Mužíková Petra: Rezidua pesticidů v potravinářském průmyslu 

 

 

38 

   

2012 

Příloha 

 

Příloha č. 1: Klasifikace pesticidů na skupiny podle cílového škodlivého činitele, způsobu aplikace, 

působení a chemické struktury Zdroj: [37] 

INSEKTICIDY NESYSTÉMOVÉ: kumulují se v povrchových voscích na listu rostliny nebo 

v živočišných tucích. 

organochlorové sloučeniny 

(použití je již zákázáno nebo 

omezeno) 

aldrin, DDT, dieldrin, dikofol, endosulfan, endrin, heptachlor, 

chlordan, lindan, methoxychlor, toxafen 

organofosforové sloučeniny: azinfos-methyl, diazinon, dichlorvos, ethion, etrimfos, 

fenitrothion, fomofos, fosalon, chlorfenvinfos, chlorpyrifos, 

chlorpyrifos-methyl, kinalfos, malathion, mekarbam, 

methidathion, mevinfos, parathion-ethyl, parathion-methyl, 

pirimifos-methyl, sulfotep, terbufos, tetrachlorvinfos, tolklofos-

methyl, triazofos 

karbamáty: fenoxykarb, formethanát, karbaryl, methiokarb, methomyl, 

ropoxur 

syntetické pyrethoroidy: akrinathrin, allethrin, bifenthrin, bioresmethrin, cyfluthrin, 

cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerat, etofenprox, 

fenpropathrin, flucythrinát, fluvalinát, lambda-cyhalothrin, 

permethrin, piperonylbutoxid, tau-fluvalinát 

benzoylmočoviny: fiflubenzuron, flucykloxuron, flufenoxuron, lufenuron, 

teflubenzuron, triflumuron 

další: fipronyl, pyridaben, thiocyklam, thiodikarb, thiofanox 

INSEKTICIDY SYSTÉMOVÉ: působí na všechna vývojová stádia škůdců z říše hmyzu 

organofosforové sloučeniny: acefát, dimethoát, difulfoton, forát, formothion, fosfamidon, 

heptenofos, methamidofos, mevinfos, thiometon, trichlorfon, 

vamidothion 

karbamáty: aldikarb, bendiokarb, benfurakarb, ethiofenkarb, furathiokarb, 
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karbofuran, karbosulfan, methomyl, oxamyl, pirimikarb, 

pyretriny, acetamiprid, bensultap, buprofezin, cyromazin,  

SPECIFICKÉ AKARICIDY BEZ FUNGICIDNÍCH ÚČINKŮ: používají se jako ochrana 

proti roztočům na vinné révě 

organochlorové sloučeniny:  chlorobenzilát, tetrafifon 

organocínové sloučeniny:  cyhexacín 

SPECIFICKÉ AKARICIDY S FUNGICIDNÍMI ÚČINKY: používají se jako ochrana proti 

plísním 

dinitrosloučeniny:  binapikryl, dinokap 

MOLLUSKOCIDY PRO VODNÍ ORGANISMY: POUŽÍVAJÍ SE PRO LIKVIDACI 

VODNÍCH PLŽŮ 

ostatní:  niklosamid, pentachlorofenolát sodný, tributylcín, trifenmorf, 

trifenylcín 

MOLLUSKOCIDY PRO SUCHOZEMSKÉ ORGANISMY: používají se pro likvidaci 

suchozemských mlžů a plžů 

karbamáty: aminokarb, methiokarb, mexakarbát 

ostatní:  metaldehyd 

FUNGICIDY OCHRANNÉ NESYSTÉMOVÉ: používají se jako ochrana proti plísním 

dithiokarbamáty:  maneb, menkozeb, metiram, propineb, thiram, zineb 

ftalimidy: dichlofluanid, folpet, kaptafol, kaptan 

dinitrosloučeniny:  binapikryl 

organortuťnaté sloučeniny:  fenylrtuť 

organocínové sloučeniny:  fencín 

chlorované aromatické 

sloučeniny:  

dichlon, dikloran, chlorthalonil, kvintozen, teknazen 

kationaktivní tenzidy:  dodin, glycin 

ostatní:  iprodion, procymidon 
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FUNGICIDY KURATIVNÍ SYSTÉMOVÉ: kurativní použití pesticidů má zabránit 

neúměrnému rozsahu poškození v situaci, kdy k poškození již došlo nebo jeho pokračování hrozí 

antibiotika:  blasticidin, cyklohexamid, kasugamycin, streptomycin 

benzimidazoly: benzyl, thiabendazol, thiofanát-methyl 

morfoliny: dodemorf, tridemorf 

pirimidiny: bupirimát, ethirimol 

piperaziny: triforin 

ostatní: metalaxyl, propikonazol, triadimefon 

HERBICIDY APLIKOVANÉ NA LIST, NEKONTAKTNÍ: působí proti nežádoucí rostlině, 

ale nepronikají přes kutikulu 

fosfonoaminokyseliny: glufosinát, glyfosát 

deriváty benzoové kyseliny: dikamba, chlorfenprop-methyl 

chlorované alifatické 

kyseliny: 

dalapon 

estery oxyfenoxykyselin: cykloxydim, diklofop-methyl, fenoxapropfluazifop-butyl, 

haloxyfop-methyl, kvizalofop-ethyl 

fenoxyalkanové kyseliny: 2,4D, 2,4-DB, dichlorprop, mekoprop, silvex, 2,4,5-T 

kvarterní amoniové 

sloučeniny: 

dikvat,parakvat 

HERBICIDY APLIKOVANÉ NA LIST, KONTAKTNÍ: působí proti nežádoucí rostlině již při 

dotyku herbicidu s listovou plochou 

benzonitrily: bromoxynil, dichlobenil, ioxynil 

benzothiadiazoly: bentazon 

karbaniláty: fenmedifam 

cyklohexenony: cykloxydim, klethodim, sethoxydim 

dinitrofenoly: dinoseb 

difenylethery: acifluorfen, laktofen, nitrofen, oxyfluorfen 
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HERBICIDY APLIKOVANÉ DO PŮDY: používají se na klíčící plevele 

acetanilidy: alachlor, butachlor, metolachlor, propachlor 

amidy a anilidy: enzoylprop-ethyl, difenamid, naptalam, pronamid, propanil 

karbaniláty a karbamáty: zulam, barban, bendiokarb, karbetamid, chlorprofam, prolam, 

tri-allat 

dinitroaniliny: benzin, fendimethalin, trifluralin 

pyridazinony a pyridinony: amidol, dimethazon, fluridon, norflurazon, oxadiazon, pyrazol 

pyridinoxy a pikolinové 

kyseliny: 

fluroxypyr, klopyralid, pikloram, triklopyr 

fenylmočoviny: dimefuron, Dijon, fenuron, chlorbromuron, chlorotoluron, 

isoproturon, linuron, metobromuron, metoxuron, monolinuron, 

siduron 

sulfonylmočoviny: amidosulforon, flupyrsulfuron-methly, prosulfuron, rimsulfuron, 

sulfosulfuron, thiameturon-methly, triasulfuron, tribenuron, 

triflusulfuron-methyl 

triaziny: ametryn, atrazin, desmetryn, hexazinon, kyanazin, metribuzin, 

prometon, prometryn, propazin, simazin, terbuthylazin, 

terbutrizin, terbutryn 

uracily: bromacil, lenacil, terbacil 

DESIKANTY, DEFOLIANTY: 

defolianty: pro urychlení vyschnutí rostliny 

desikanty: pro hubení nebo inaktivaci nebezpečného organismu 

organofosfáty: melos 

deriváty fenolů: finoseb 

kvartérní amoniové sl. dikvat, parakvat 

REGULÁTORY RŮSTU: vliv na rostlinu od klíčení až po dozrávání semen 
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auxiny: 2,4-D, MCPB, NAD 

cytokininy: adenin, kinetin 

gibberelliny: giban 

LÁTKY PODPORUJÍCÍ ETYLEN INHIBITORY A RETARDÁTORY  

inhibitory: zpomalí vývoj rostliny 

retardátory: látky brzdící růst rostliny 

kvartérní amoniové 

sloučeniny: 

chlormekvát, mepikvát 

hydrazidy: daminozid, maleinhydrazid 

triazoly: paklobutrazol, unikonazol 

RODENTICIDY: FUMIGANTY A ANTIKOAGUANTY 

fumigační rodenticidy: jsou to plyny nebo těkavé kapaliny s obvykle malou molekulovou 

hmotností. Jsou vhodné ke sterilizaci půdy, k hubení hmyzu, háďátek, semen plevelných rostlin a 

hub 

antikoaguační rodenticidy: u menších obratlovců způsobuje bezbolestné vykrvácení 

hydroxykumariny: brodifakoum, difemakoum, kumatetralyl 

indandiony: difacinon, chlrofacinon, pindon 

RODENTICIDY BEZ KOAGUAČNÍCH ÚČINKŮ: účinkuje na drobné obratlovce  

sloučeniny arsenu: arsenitan sodný, oxid arsenitý 

benzenamidy: bromethalin 

thiomočoviny: antu promučit 

přírodní sloučeniny: red squill, strychnin 

ostatní: fluoracetamid, fluoracetát, fosfid zinečnatý 
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Příloha č. 2.: Příklady organofosfátů registrovaných na českém trhu  

 

Triviální název: diazinon (akaricid, insekticid) 

Chemický název:  

 0,0-diethyl-0-(2-isoproly-6-methyl-4-pyrimidinyl) phoshorothiolate  

Chemický vzorec: C12H21N2O3PS 

  

 

Obrázek č. 3: Rozpad diazinonu na metabolity Zdroj:[30] 
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metabolity diazinonu: 

diazinon-o-analog 

2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinol 

diethyl fosfát  

[30] 

 

Vlastnosti a charakteristika: molekulová hmotnost (g.mol
-1

) 304,35, rozpustnost 

(mg.l
-1

) ve vodním prostředí 40 – 68,8, poločas rozpadu (dny) – půda: 5 – 209. V prostředí 

se šíří středně rychle a je částečně perzistentní. Může kontaminovat podzemní vody. V 

roce 1988 byl přípravek organizací EPA zakázán na použití mimo zemědělskou činnost, 

kvůli hojnému úhynu ptáků. V České republice je o roku 2004 zakázán i jako přípravek na 

ochranu rostlin. Ve vodohospodářství se však nadále bez problémů používá přípravek 

diazinon 60 EC s obsahem účinné látky 600g.l
-1

jako insekticid v rybničních oblastech [38]. 

 

Tabulka č. 11.: Toxicita diazinonu pro živé organismy Zdroj: [30] 

toxicita průměrná hodnota 

[mg.l
-1

] 

organismus druh 

LD50 744,5 potkan Ratus ratus 

LC50 1,935 ryby Oncorhynchus 

mykiss 

LC50 9,1405 ryby Cyprinus carpio 

EC50 6,85 řasy Raphidocelis 

subcapilata 

LC50 0,00096 dafnie Daphnia manga 

EC50 0,001 dafnie Daphnia manga 
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Tabulka č. 12: Meze toxicity dne Vyhlášky č. 232/2004 Sb. a WHO Zdroj: [30] 

ADI [mg.kg
-1

] Vyhláška č. 232/2004 Sb. WHO 

0,0002 – 0,005 Xn zdraví škodlivý II. středně 

nebezpečný 

 

Tabulka č. 13.: Limity diazinonu pro jednotlivé složky životního prostředí Zdroj: [30] 

prostředí limity 

ovzduší není stanoven 

pitná voda 1µg.l
-1

 

podzemní voda [µg.l
-1

] A = 0,1; B = 0,2; C = 0,5 

půda [mg.kg
-1

] sušiny A = 0,05; B = 3; C = 4 

A - platí pro zeminy a podzemní vody se podle Metodického pokynu ministerstva 

životního prostředí posuzuje jak znečištění příslušné složky ŽP vyjma oblastí s přirozeným 

vyšším obsahem sledovaných látek 

B - posuzuje se jako znečištění, které může mít negativní dopad na zdraví člověka a 

jednotlivé složky ŽP, které vyžaduje další opatření 

C – představuje znečištění, které může znamenat vážné ohrožení zdraví člověka a 

složek ŽP. Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel 

 

Triviální název: chlorpyrifos 

 Chemický název: 0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl) 

Chemický vzorec: C9H11Cl3NO3PS 
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Obrázek č. 4: Chlorpyrifos a jeho metabolity Zdroj:[13] 

 

Vlastnosti a charakteristika: Jedná se o ester kyseliny thiofosforečné. Bílá 

krystalická látka hlavně ve formě granulí. Středně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný 

v alkoholech. K absorpci dochází dermálním kontaktem a požitím ústy. Používá se jako 

prostředek proto komárům, ektoparazitům u dobytka, ovcí a drůbeže. V městských 

sídlištích nahrazuje chlornan jako ochranu proti mravencům a termitům. Je silně toxický 

pro vodní organismy, i když nepatří k perzistentním látkám, kumuluje se ve vodních 

organismech a sedimentech. V ostatních složkách prostředí je málo mobilní a poměrně 

snadno degraduje. Je na seznamu integrovaného registru znečištění. Vzorky se odebírají ze 

vzduchu a z vody.[26]. 
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Tabulka č. 14.: Příklady obsahy chlorpyrifosu v přípravcích na českém trhu Zdroj: [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 15.: Limity chlorpyrifosu pro jednotlivé složky životního prostředí Zdroj: [26] 

prostředí limity 

ovzduší není stanovený 

pitná voda 0,1µg.l
-1

 

povrchová voda 0,5µg.l
-1

 

podzemní voda [µg.l
-1

] A = 0,1; B = 0,2; C = 0.5 

půda 0,01mg.kg-
1
 

potraviny (mléko, vejce) 0,01mg.kg-
1
 

 

Triviální název: parathion 

Chemický název: 0,0-diethly-0-4-nitro-fenylthiofosfát  

Chemický vzorec: C10H14NO5PS 

 

obchodní název obsah účinné látky 

ALIEKOL 30g.l 
-1

 

DURSBAN 10G 10% 

DURSBAN 480 EC 480g.l 
-1

 

MASTER 25 ME 250g.l 
-1

 

METANION 48 EM 48% 

NURELLE D 500g.l 
-1

 

OLEOEKOL 30g.l 
-1
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Obrázek č. 5: Rozklad parathionu na metabolity Zdroj:[17]) 

 

Vlastnosti a charakteristika: Parathion, nebo také diethyl parathion, je silně účinný 

organofosfátový insekticid a akaricid. V čisté formě se vyskytuje v podobě bílých krystalů, 

ale častěji se objevuje na trhu jako hnědá tekutina, která páchne po hnijících vejcích nebo 

česneku. Je to poměrně stabilní látka. Působení metabolitu paraoxonu způsobuje u člověka 

bolesti hlavy, zvracení, křeče, zhoršené vidění, silný průjem až zástavu dýchání. Je těžké 

prokázat příznaky otravy parathionem v těle, protože se mohou projevit až za pár měsíců 

po kontaminaci organismu. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) 

není parathion klasifikován jako lidský karcinogen. Nicméně Americké agentury pro 

ochranu životního prostředí tento pesticid řadí mezi možné lidské karcinogeny. Některé 

vědecké studie odhalily, že parathion je embryo-toxický pro skupinu hlodavců, tato studie 

však neexistuje pro reprodukční vývoj u člověka. Parathion je vysoce toxický pro ptáky, 

dále pak středně toxický je pro vodní organismy a bezobratlé živočichy. V tělech zvířat 
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většinou nekumuluje dlouho, ačkoliv se do určité míry ukládá v tukových tkáních. Po 

uvolnění z tukových zásob je velmi rychle metabolizován [18]. 

Parathion se velmi silně váže na půdní částice a je tedy poměrně nestálý. Riziko 

kontaminace podzemních vod proto není příliš vysoké. V půdě se odbourává biologickými 

a chemickými procesy v průběhu několika týdnů. Odbourávání se ještě zrychluje na 

podmáčených stanovištích. V povrchové vodě setrvává parathion řádově týdny. Adsorbuje 

se zejména na tuhé částice a dnové sedimenty. Adsorbovaný parathion je následně 

rozkládán mikroorganismy a hydrolýzou. Tento pesticid je zakázán v 18 zemích světa i 

v mnoha zemích EU například v Německu v roce 2002, dále pak v Chile, Brazílii atd [18]. 

 

Tabulka č. 16.: Limity parathionu pro jednotlivé složky životního prostředí Zdroj: [18] 

prostředí limity 

ovzduší není stanoven 

pitná voda 0,1µg.l
-1

 

povrchová voda 0,005µg.l
-1

 

podzemní voda [µg.l
-1

] A = 0,1; B = 0,2; C = 0,5 

půda [mg.kg
-1

] A = 0,05; B = 3; C = 4 

 


