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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vlivy pesticidů na životní prostředí s bližším zaměřením na 

volně žijící živočichy a metodami, kterými lze tyto látky z životního prostředí odstraňovat. 

Práce obsahuje rozdělení pesticidů, popisuje charakteristické znaky jednotlivých pesticidů, 

zaměřuje se na jejich používání a prokázané nežádoucí účinky na živé organismy. Součástí 

práce je také legislativa týkající se této problematiky. 

Klíčová slova: 

Pesticidy, herbicidy, zoocidy, fungicidy, avifauna, intoxikace. 

Annotation 

The thesis deals with the effects of pesticides on the environment with a closer focus on 

wildlife and the methods by which these substances can be removed. The work includes 

the distribution of pesticides, describes the characteristics of individual pesticides, focusing 

on their use and proven adverse effects on living organisms. The work also includes 

legislation on pesticides. 
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1 ÚVOD 

Dnešní moderní doba klade až příliš vysoké nároky na životní prostředí. Pesticidy se 

staly součástí našich životů a jejich nadměrné, nešetrné a neuvážené používání představují 

obrovský problém. Nabízí se ale otázka, zda je lidstvo schopno obejít se bez pesticidů? 

Pesticidy představují rozsáhlou skupinu účinných látek, proto je nezbytné mít 

o nich maximum informací a zacházet s nimi uvážlivě a šetrně. Nebezpečí pesticidů tkví 

nejen v jejich složení, či ve způsobu aplikace, době rozpadu, ale hlavně v účincích na 

necílové druhy organismů. Je důležité sledování jejich přítomnosti ve všech složkách 

životního prostředí, omezovat jejich nebezpečné vlastnosti a využívat všechny dostupné 

metody, kterými by se daly ze životního prostředí odstraňovat. Podstatou je dodržování 

platné legislativy týkající se pesticidů a dodržování postupů v odpadovém hospodářství.  
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je blíže se seznámit s pesticidními látkami, podrobněji 

charakterizovat jednotlivé typy pesticidů, upozornit na jejich nebezpečnost pro necílové 

druhy organismů. Dále se zaměřuji na problematiku pesticidů z hlediska odpadového 

hospodářství a na možnosti jejich odstraňování. V závěru práce bych ráda poukázala na 

prokázané intoxikace pesticidními látkami z třídy avifauny. 

Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je, že se jako laik účastním řady 

vědeckých výzkumů, týkajících se ptáků. Jedná se zejména o sbírání dat přímo na 

hnízdištích, monitoring nárůstu a poklesu vyskytujících se druhů na konkrétních územích 

a navrhování ochrany těchto lokalit. Při mých návštěvách, především v Ptačí oblasti 

Heřmanský stav – Odra – Poolší, jsem přímo v hnízdních koloniích nacházela těla mrtvých 

ptáků druhu racka chechtavého (Larus ridibundus), kteří jevili známky otravy neznámých 

příčin. Daleko závažnější situace se stala v roce 2010 na Chomoutovském jezeře v Ptačí 

oblasti Litovelské Pomoraví, která postihla téměř tisíc pět set ptáků, téhož druhu. V tomto 

případě bylo jednoznačně potvrzeno, že smrt těchto jedinců byla zapříčiněna intoxikaci 

pesticidy (1). 
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3 PESTICIDY 

Ochránit rostliny před škodlivými organismy představuje pro zemědělce a pěstitele 

nelehký úkol. Je nutné mít dostatečné znalosti nejen o pěstovaných plodinách, ale hlavě 

o škůdcích, kteří mohou rostliny ohrožovat. Důležitý bod v ochraně rostlin spočívá ve 

vhodně zvolené metodě, se kterou se do boje proti škůdcům vydají. Ve zvýšeném míře se 

však tyto metody začínají projevovat nedostatečnou ochranou. Důvodem bývá zvyšující se 

výskyt rezistence u některých druhů organismů, zavlečení nepůvodních druhů rostlin či 

živočichů a nevhodně zvolená forma zemědělství. Obecně lze metody na ochranu rostlin 

dělit na:  

 Metody nepřímé, u nichž se klade za cíl, vytvoření nepříznivých podmínek pro 

rozvoj škůdců formou agrotechnických, šlechtitelských či organizačních 

(například karanténa) metod. 

 Metody přímé, u kterých je cílem likvidace škůdců. Tyto přímé metody lze dále 

dělit na metody:  

o Fyzikální jako například dezinfekce.  

o Chemické jako například použití pesticidu. Dokonce již ve starověku zase 

Římané a Řekové využívali k ochraně pěstovaných rostlin kupříkladu 

zplodiny, které vznikaly při hoření síry (2). S koncem 19. století se začaly 

objevovat první chemické preparáty, určené k prevenci proti hmyzu 

a houbovým chorobám. K ochraně proti hmyzím škůdcům se užívaly látky 

na bázi arsenu nebo se využívaly extrakty rostlinných jedů, jako například 

alkaloid nikotinu. Houbové choroby byly likvidovány s pomocí 

organických přípravků na bázi síry, mědi či vápna (2) (3). 

o Mechanické, kdy lze použít různé lapače hmyzu. 

o Biologické, kdy se zase používají různé organismy jako například 

parazitická hlístice. Různé biologické ochranné metody se začaly používat 

již ve starověké Číně (3). Semena rostlin byly ošetřovány olivovými oleji, 

sodou a během vegetace se používaly různé preparáty s obsahem arsenu (2).  

 Metody biotechnické, které regulují výskyt škůdců a při kterých se využívají 

přírodní a přirozeně se vyskytující látky (3). 
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Jak vyplývá z předchozího rozdělení, existuje celá řada metod pro ochranu rostlin. 

V mé práci se však zaměřuji především na chemickou ochranu, kterou zde přestavují 

pesticidy, včetně s popisem jejich degradačních vlastností v životním prostředí.  

Za důležitý mezník v rozvoji pesticidů lze považovat počátek používání 

organického insekticidu DDT neboli dichlordifenyltrichlormethylmethanu. Za objevením 

jeho insekticidního účinku stojí švýcarský chemik Paul Hermann Müller v roce 1939. 

Insekticid DDT se začal masivně používat od druhé světové války (3). Nelze opomenout 

důležitý fakt, že i přes jeho prokázané toxické účinky na lidský organismus, není DDT 

zakázáno celosvětově. OSN si dává za cíl do roku 2020 tento pesticid odstranit. 

O postupném celosvětovém omezování DDT se zabývá Stockholmská konvence 

o perzistentních organických polutantech. Na základě této konvence řada, především 

západních zemí, od užívání DDT zcela upustila, ale v rozvojových zemích představuje 

tento pesticid jediné dostupné a levné řešení malárie, na jejíž následky zemře až osm set 

tisíc lidí ročně. Nicméně na DDT byly zaznamenány projevy rezistence u některých 

hmyzích druhů, kdy například dle článku v časopisu The Lanced byla prokázána odolnost 

vůči DDT v jedné z oblastí Burkina Fase až u 70 % komárů (4).   

Největší rozmach používání pesticidů v bývalém Československu spadal do období 

80. let 20. století. První místo ve spotřebě pesticidů zaujímalo zemědělství, následovalo 

lesní hospodářství, veterinární lékařství a komunální sféra. Používání systémových 

fungicidů bylo největší od roku 1980, kdy jejich neúměrné používání vedlo ke vzniku 

rezistence u původců houbových chorob. Avšak rezistence na pesticidy se začala objevovat 

i u živočišných druhů. Počátek 90. let se nesl ve znamení značného poklesu spotřeby 

pesticidů v důsledku změn ve vlastnických a společenských poměrech, nicméně po roce 

1994 nastal opět jejich postupný nárůst (3). 

3.1 Charakteristika pesticidů 

Pesticidy jsou preparáty určené k potlačování a hubení rostlinných a živočišných 

škůdců. Využívají se nejen k ochraně rostlin, zvířat, ale také člověka. S pesticidy se lze 

setkat v zemědělství, v potravinářství, lesnictví, v domácnostech a také ve veterinární sféře, 

kde jsou užívána jako léčiva. Celosvětově je registrováno až na osm set sloučenin účinných 

látek pesticidů (2). 
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Pesticidy představují potencionální nebezpečí pro obyvatelstvo a živočišstvo a to 

především pro svou vysokou biologickou účinnost. Jsou využívány na stále rozsáhlejších 

plochách zemědělsky obdělávané půdy. Nebezpečí tkví v jejich možné kumulaci, ať už 

v primární či konečné formě rozpadu, jež může následně působit přes potravní řetězec 

a přejít do lidského či zvířecího organismu (3). 

Celkové složení pesticidního přípravku prezentuji následující složky:  

 účinná látka,  

 synergenty, 

 safenery, 

 přídatná látka a 

 adjuvanty.  

Účinnou látku představují chemické látky a jejich sloučeniny. Tvoří podstatnou část 

pesticidu a disponuje určitými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.  

Synergenty jsou přípravky či látky, které podporují a zvyšují efektivitu účinné látky. 

Safenery mají za úkol potlačit a zmenšit fytotoxicitu samotného pesticidního přípravku. 

Další součástí pesticidu je přídatná látka, kterou představují především různá 

plnidla, rozpouštědla, stabilizátory. Mezi důležitá plnidla patří například attapulgitové 

zeminy a křemeliny (neboli rozsivkové zeminy), montmorillonit, talek, kaolin a vermikulit. 

Plnidla a nosiče se projevují rozdílnou povrchovou aciditou, která závisí především na 

krystalické formě a také molekulové hmotnosti použitého minerálu. Povrchová acidita plní 

důležitou funkci a to především z hlediska stability a odbourávání účinné látky 

v konečném produktu. Převážné množství pesticidů je nerozpustných ve vodě, tudíž je 

nutné použít, pro přípravu tuhých nebo kapalných forem, organická rozpouštědla. 

Nepolární rozpouštědla tvoří uhlovodíky, které se dělí na alifatické a aromatické. Polární 

rozpouštědla představují amidy kyselin, ketony, estery, glykoly, estery glykolů (3) (5) (6).  

Poslední látkou vytvářející pesticid jsou tzv. adjuvanty. Jedná se o přídavné látky, 

jejichž úkolem je zefektivnění herbicidního ošetření, tedy snížení dávky herbicidu, 

finančních nákladů, při současném udržení či zvýšení biologické účinnosti a selektivity. 

V některých případech lze dokonce vhodně zvoleným adjuvantem dosáhnout až 

desetinásobného snížení dávky účinné látky a zvýšit tak jejich bezpečnost (7). Adjuvanty 
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také často pozitivně ovlivňují výnos plodiny, ale i jeho kvalitu. Jejich nejpočetnější 

skupinu tvoří surfaktanty, tedy povrchově aktivní látka neboli tenzid, jejichž účinek 

spočívá v lepší adhezi, smáčení ošetřovaného povrchu, prodlužuji dobu vysychání 

a projevují se zvýšenou odolností proti smívání deštěm. Plní rovněž důležitou roli 

z ekonomického hlediska, protože umožňují snížit dávku pesticidu s jejich použitím a to 

o 30-50 % na jednotku plochy. Součástí pesticidu jsou i formulační přísady, které 

umožňují zpracování pesticidního přípravku ke konečné obchodní úpravě (3) (8). 

Účinnost pesticidu závisí především na fyzikálně-chemických vlastnostech jeho 

účinné látky, které jsou současně důležitým kritériem pro jejich zařazení. Hlavní úkolem je 

zlepšit disperzní vlastnosti účinné látky, čímž se ulehčí dávkování přípravku, zvýší se jeho 

stabilita a umožní mísení s ostatními pesticidy. Následující kapitoly zahrnují jednotlivé 

rozdělení pesticidů s poukázáním na jejich nejdůležitější vlastnosti. 

3.2 Rozdělení pesticidů podle biologických účinků 

Hlavní skupiny pesticidů představují tito zástupci: zoocidy, herbicidy a fungicidy. 

V následujících kapitolách se budu zabývat stručnou charakteristikou jednotlivých 

zástupců. 

3.2.1 Zoocidy 

Zoocidy jsou pesticidy určené k hubení živočišných škůdců (3) (9) (10). Slouží 

k ochraně rostlin před jejich následným poškozením. Následující Tabulka 1 obsahuje 

základní zástupce zoocidů a cílové organismy, které mají být jimi hubeny.  

Tabulka1:Typy zoocidů a cílové organismy (3) 

TYPY ZOOCIDŮ CÍLOVÉ ORGANISMY 

AKARICIDY roztoči 

AVICIDY ptáci 

INSEKTICIDY hmyz 

MOLUSKOCIDY měkkýši 

NEMATOCIDY háďátka, hlístice, kroužkovití červy 

RODENTICIDY hlodavci 

Nejznámějším a zároveň nejčetnější používaným zoocidem jsou insekticidy. Slouží 

k usmrcení hmyzu nebo k zastavení vývinu a následnému odumření hmyzu v jeho určitém 
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stupni vývoje. Například ovicid působí na vajíčka hmyzu, larvicid je účinný na hmyzí 

larvy nebo aficid, který působí výlučně na mšice. Do skupiny insekticidů bývají 

zařazovány i speciální látky, které mají vliv na chování hmyzích škůdců. Patří zde 

například atraktanty, což jsou látky, které způsobují změnu orientace pohybu ke zdroji, 

dále stimulantní látky, které vyvolávají reflexy či instinkty při páření, příjmu potravy, 

kladení vajíček, atd. Mezi další známé speciální látky ovlivňující hmyzí chování patří 

repelenty, které způsobují orientovaný pohyb od zdroje, detergenty, které inhibují páření, 

kladení vajíček, či látky zvané feromony, což jsou pachové látky, které produkují jedinci 

určitého druhu a ovlivňují jimi chování jiného jedince téhož druhu (3) (10). 

Zoocidy představují rozsáhlou skupinu pesticidů. Liší se svými účinky, složením 

a působením na cílové organismy. V následující Tabulce 2 uvádím jednotlivé typy 

zoocidů, názvy preparátů, jejich účinnou složku a toxicitu pro necílové organismy. 

Tabulka 2: Zoocidní rozdělení (3) (11) (12) (13) (14) 

Typ zoocidu 

Název 

prodejného 

preparátu 

Účinná látka 

Toxicita pro necílové organismy 

Ryby, vodní 

organismy 
Ptáci Zvěř Včely 

Organofosfáty 
Actellis®  

50 EC 
Pirimiphosmethyl VT   N 

Karbamáty 
Pirimor®  

5O WG 
Pirimikarb VT   ZN 

Pyretroidy 
Fury® 

10 EW 
Zeta-cypermetrin VT   PR 

Deriváty 

benzoylmočoviny 

Dimilin® 

48 SC 
Diflubenzuron VT PR PR PR 

Thiadiazin 
Applaud® 

25 WP 
Buprofezin T   T 

Neonikotinoidy 
Calypso® 

480 SC 
Thiacloprid VT PR PR  

Avermictiny 
Vertimec® 

1,8 EC 
Abamectin VT   T 

Akaricidy 
Ortus® 

5 SC 
Fenpyroximate VT   PR 

Juvenoidy 
Lafarex 

N,K 
Methopren 

Při dodržení předepsaných pokynů 

k použití nehrozí riziko 

Fyz.přípravky-

oleje 

Frutapon® 

7 E 

parafínový olej 

99% 
Při dodržení předepsaných pokynů 

k použití nehrozí riziko 

Moluskocidy 
Mesurol® 

Schneckenkorn 
Methiocarb VT   ZN 
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Pokračování Tabulky 2: 

Typ zoocidu 

Název 

prodejného 

preparátu 

Účinná látka 

Toxicita pro necílové organismy 

Ryby, vodní 

organismy 
Ptáci Zvěř Včely 

Nematocidy 

BioAct® 

WG 

Neregistrován 

v ČR 

půdní houby 

Paecilomyces 

lilacinus 

Při dodržení předepsaných pokynů k 

použití nehrozí riziko 

Rodenticidy 
Lanirát® 

mikro 
Bromadiolon T T N  

Ostatní 

organické 

insekticidy 

Aztec® 

140 EW 
Triazamate VT   PR 

Vysvětlivky k tabulce: VT-vysoce toxický, T-toxický, ZN-zvlášť nebezpečný, N-nebezpečný, PR-přijatelné riziko 

V následující části se podrobněji zabývám jednotlivými typy zoocidů. 

Organofosfáty představují skupinu látek, jejichž hlavním znakem je přítomnost 

fosforu v molekule organické sloučeniny. Slouží k usmrcení pohyblivých škůdců jako 

například larvy, nymfy a dospělí jedinci, na vajíčka škůdců jsou však neúčinné. Účinnost 

organofosfátů se snižuje při teplotách pod 15 °C a odpařují se za běžných teplot. 

Organofosfáty jsou schopny hydrolýzy při působení zásaditých látek. Jsou velmi špatně 

rozpustné ve vodě, proto se jako rozpouštědla používají tuky. Do organismu vstupují 

požitím, vdechováním či vstřebáváním sliznicemi i neporušenou kůží. Jejich toxicita pro 

organismy spočívá v inhibici cholinesterasy, blokuje odbourávání acetylcholinu, kumulují 

se v organismu, způsobuje ireverzibilní poškození nervové soustavy (3) (15). K otravám 

organofosfáty u lidí může dojít například u osob pracující v zemědělství po náhodné 

expozici, náhodnou otravou u dětí či bývají zneužívány k sebevražedným pokusům. Jako 

antidotum se využívá atropin (16). 

Karbamáty jsou estery karbaminové kyseliny nebo jejich deriváty. Disponují 

sedativními a hypnotickými účinky (17). Lze je také definovat jako nervové jedy. Slouží 

k usmrcení pohyblivých jedinců škůdců, na vajíčka škůdců nepůsobí. Toxicita pro 

organismy se projevuje inhibicí cholinesterasy. Mají příbuzné vlastnosti jako 

organofosfáty, jako je například odpařování za běžných teplot, rozkládají se účinkem 

zásaditých látek a vstupem do organismu (3). Pro svůj obdobný mechanismus působení 

jsou využívány převážně k rotaci pesticidních preparátů, jež mají za cíl oddálit vznik 

rezistence (18).  
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Pyrethroidy jsou synteticky vyprodukované pesticidy, za jejichž vývojem stojí 

květy východoafrických chryzantém (19). Projevují se narušením rovnováhy mezi 

draselnými a sodíkovými ionty, jejich působením dochází k poruchám nervových vzruchů, 

vyvolávají opětovné depolarizace nervových membrán a křeče. Usmrcují larvy, 

u vybraných druhů i vajíčka a dospělé jedince. Za pozitiva pyretroidů patří zejména 

termostabilita, fotostabilita, účinnost i při nízkých dávkách, rychlejší nástup účinku a delší 

doba působnosti ve srovnání s karbamáty či organofosfáty (3). Tyto pesticidy začínají ve 

větší míře nahrazovat nebezpečné organofosfáty. Pyrethroidy jsou považovány za nejméně 

nebezpečné insekticidy a i když nebyly prokázány nebezpečné účinky na lidské zdraví, 

studie u zvířat naopak potvrdily negativní vliv na neurologický, reprodukční a imunitní 

systém (20).  

Deriváty benzoylmočoviny působí zejména na larvy brouků řádu Coleoptera, 

motýlů Lepidoptera a dvoukřídlých Diplera. Jejich působnost je zejména požerová, 

v menším měřítku dotyková. Dochází k narušení tvorby a ukládání chitinu v endokutikule 

larev hmyzu a to způsobuje, že vajíčka nejsou schopna vývoje či vylíhnutí (3). 

Thiadiazin inhibuje syntézu a ukládání chitinu v kutikule a současně narušuje 

hormonální činnost prostaglandiálních žláz. Tato látka představuje regulátory růstu 

s vysokou aktivitou proti hmyzu.  Samičky, které jsou thiadiazinem kontaminovány, jsou 

schopny kladení vajíček, ale vajíčka jsou neschopná vývoje (3) (21). 

Neonikotinoidy jsou systémové insekticidy. Slouží k hubení larev i dospělých 

jedinců savého, některých druhů žravého i půdního hmyzu. Působí jako požerové 

a dotykové nervové jedy. Vážou se na acetylcholinový nikotinový receptor. Účinkují za 

nízkých dávek a to po dobu dvanácti a více týdnů (3). Jsou zařazovány mezi 

nejvýznamnější insekticidy používané v zemědělském hospodářství. Projevují se vysokou 

toxicitou pro hmyz a naopak nízkou toxicitou pro savce, což zřejmě souvisí v rozdílech ve 

stavbě a vnímavosti nikotinových acetylcholinových receptorů, které se liší v závislosti na 

biologickém druhu (22). 

Avermectiny působí především jako požerové a v menší míře jako dotykové 

nervové jedy. Slouží k hubení pohyblivých jedinců roztočů, larev dvoukřídlých, savého 

hmyzu. Využívají se také proti parazitárním hlísticím hospodářských zvířat (23). Inhibují 
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přenos nervových vzruchů v důsledku stimulace vylučování kyseliny máselné. Účinnost na 

rostlinách se projevuje po dobu 3-6 týdnů. 

Akaricidy tvoří skupinu pesticidů, které slouží k hubení ekoparazitů, jako jsou 

například roztoči, mšice a klíšťata. Působí jako dýchací, požerový a dotykový nervový jed. 

Do této skupiny řadíme především přípravky na bázi síry (3). Zajímavý případ rezistence 

akaricidů byl zkoumán na klíšťatech rodu Boophillus microplus v jihovýchodním Mexiku. 

Klíšťata v dané oblasti byla schopna po přisátí na dobytku tolerovat vysoké toxické dávky 

akaricidů, které by byly v jiných oblastech Mexika pro většinu jedinců stejného druhu 

smrtící. Příčinou bylo intenzivní používání akaricidů, ve zmíněné oblasti, což vedlo ke 

vzniku rezistence pohybující se od 19 % do 95 % (24). 

Juvenoidy jsou syntetické regulátory vývoje a růstu hmyzu. Jejich aplikace 

v průběhu vývojového stádia zabrání následné přeměně v dospělého jedince a tito jedinci 

se stávají sterilními. Juvenoidy mohou nahrazovat toxické insekticidy, protože nemají 

žádné nežádoucí účinky na necílové organismy a působí i v nepatrných dávkách (25) (26). 

Fyzikální přípravky - oleje tvoří mechanickou ochranu před škůdci, vytvořením 

tenkého olejového filmu, který zabraňuje přístupu vzduchu a brání jejich dalšímu vývoji. 

Pozitivum těchto přípravků spočívá v tom, že nehrozí vznik rezistence. Využívá se 

kombinace insekticidu a oleje (3). 

Nematocidy jsou chemické látky určené zejména k likvidaci háďátek, které se 

vyskytuji v půdě volně nebo žijí na kořenech či uvnitř rostlin. Napadají na kořeny 

například cibulové zeleniny, obiloviny, luskoviny, okopaniny a tím způsobují nejen 

narušení příjmu vody a živin, ale i celkové stability rostlin. V České republice nejsou 

nematocidní prostředky registrovány (3) (12) (27). 

Moluskocidy slouží k hubení slimáků a plzáků. Působí jako požerový nervový jed. 

V závislosti na účinné látce se projevují nadměrnou tvorbou slizu, při níž slimáci hynou 

dehydratací nebo poškozením nervové soustavy. Při aplikaci moluskocidů je rozhodující 

nízká teplota a vlhkost (3) (28). 

Rodenticidy představují skupinu pesticidů, sloužící k hubení a tím k regulaci při 

přemnožení hlodavců. Spadají do skupiny antikoagulantů. Podle chemického složení se 

dělí na anorganické a organické. Nebezpečí rodenticidů spočívá v jejich vysoké účinnosti 

již při první dávce, kumulací a možnosti otrav u necílových organismů (3) (29). 
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3.2.2 Herbicidy 

Herbicidy představují přípravky, které jsou určeny k ničení a potlačování nežádoucích 

rostlin tj. plevele. Následující Tabulka 3 zahrnuje základní rozdělení herbicidů. 

Do skupiny herbicidních přípravků jsou zařazovány desikanty, což jsou preparáty 

používané k desikaci pěstovaných plodin a defolianty, které se využívají pro schopnost 

odlistění plodin (3). Velmi početnou skupinu herbicidů tvoří syntetické auxiny, 

tzv. regulátory růstu. Projevují se nadměrným růstem, které následně způsobují úhyn 

rostliny, jejím vyčerpáním. Inhibitory syntézy aminokyselin mají za následek blokaci 

syntézy esenciálních kyselin, které jsou nezbytné k výstavbě rostlinného těla. Projevují se 

zastavením růstu a pozvolným uhynutím rostliny. Inhibitory fotosyntézy se projevují 

narušením fotosyntézy. Inhibitory buněčného dělení zahrnují převážně půdní herbicidy, 

které následně působí na klíčící plevel. Inhibitory biosyntézy karotenoidů ovlivňují tvorbu 

rostlinných barviv, především chlorofylu. Působení se projevuje ztrátou barvy listů 

a následným postupným odumřením rostliny. Inhibitory acetyl-CoA-karoxylázy zahrnují 

především graminicidní přípravky (30). 

Tabulka 3: Rozdělení herbicidů (30) 

ROZDĚLENÍ HERBICIDŮ 

MECHANISMUS ÚČINKU 

syntetické auxiny tzv. regulátory růstu 

inhibitory syntézy aminokyselin 

inhibitory fotosyntézy 

inhibitory buněčného dělení 

inhibitory biosyntézy karotenoidů 

inhibitory acetyl-CoA-karoxylázy 

ÚČINEK 
selektivní herbicidy 

neselektivní herbicidy 

ZPŮSOB ÚČINKU 

kontaktní herbicidy 

systémové herbicidy 

herbicidy sterilizující půdu 

ZPŮSOB PŘÍJMU 

ROSTLINOU 

listová aplikace 

kořenová aplikace 

DOBA APLIKACE 

předseťová aplikace 

preemergentní aplikace 

postemergentní aplikace 

Herbicidy se dle účinku dělí do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří 

selektivní herbicidy, které představují sloučeniny sloužící k ničení určitých druhů plevele 

nebo jejich biologických skupin, aniž by měly za následek poškození pěstované rostliny. 

Účinnost je založena na rozdílných kvalitativních vlastnostech mezi kulturní rostlinou 
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a plevelem, jako jsou např. tvar listů, jeho ochlupení a postavení listů či způsob umístění 

vegetačního vrcholu. Druhou skupinu vytvářejí neselektivní herbicidy, které mají za 

následek ničení veškeré vegetace, proto se aplikují v období před nebo v meziobdobí 

sklizní. Nevýhodou neselektivních herbicidů jejich možná kumulace a pronikání do 

hlubších vrstev půdy. Mohou způsobovat vysoké zatížení životního prostředí v podobě 

reziduí, proto jsou postupně nahrazovány selektivními herbicidy (30) (31). 

Existují dva způsoby, kterým rostlina herbicid přijímá. První způsobem je listová 

aplikace, která spočívá v tom, že ošetření rostlin probíhá během jejich vegetace. Využívají 

se zejména kontaktní a systémově působící herbicidy, kdy dochází pronikání jejich účinné 

látky z listů do podzemních částí rostliny. Podle způsobu účinku herbicidů se dělí na 

kontaktní herbicidy, které se projevují poškozením či likvidací pouze té části rostliny, 

která byla při aplikaci zasažena. To znamená, že účinná látka, která je v herbicidu 

obsažená, není rozváděna v těle rostliny. Důležitou roli zde sehrává i správně zvolené 

období, ve kterém se kontaktní herbicidy aplikují. Jedná se především o dobu, kdy má 

plevel již vytvořeno 2-6 pravých listů a kdy pěstované rostliny nemají vytvořený příliš 

hustý zárost. Působí jako plazmatické jedy, kdy následně dochází k dehydrataci pletiv 

rostliny plevele. Působení systémových herbicidů se projevuje proniknutím účinné látky do 

rostliny, kde je posléze rozváděna po celém jejím těle. Translokace může probíhat buď 

z listů do podzemních částí, či naopak z kořenů do nadzemních částí rostliny. Využívají se 

k likvidaci vytrvalých plevelů. Novým způsobem jak lze využívat herbicidy je sterilizace. 

Působení herbicidní sterilizace spočívá v usmrcení rozmnožovacích orgánů plevele v půdě, 

nikoliv k jeho totální likvidaci. Pokud dojde k aplikaci ve vhodném období vývinu, 

například nežádoucích travin, ty následně vyprodukují méně semen (30) (32).  

Opačným způsobem je kořenová aplikace, kdy probíhá translokace herbicidu 

z kořenů do nadzemních částí rostliny. Herbicid je aplikován na půdu a účinná látka v něm 

obsažená je přijímána přes kořenový systém rostliny (30) (31). 

Vliv a podmínky prostředí, ve kterém jsou herbicidy aplikovány, sehrávají 

důležitou roli v jejich účinnosti. Herbicidy při aplikaci podléhají celé řadě  

fyzikálně-chemických procesů. Mezi nejdůležitější faktory patří, například teplota 

vzduchu, kdy rostoucí teplota má za následek zvýšení působení herbicidu.  
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Dalším ovlivňujícím faktorem je druh půdy. V závislosti na druhu půdy se 

projevuje i efektivita herbicidu. V půdách písčitých, lehkých, nebo s malou sorpční 

schopností se projevuje snadným pohybem po půdním profilu, což ale v konečném 

důsledku může mít za následek možné vyplavování herbicidu do podzemních vod. Proto se 

na takových typech půdy volí menší dávkování herbicidu. Naopak v jílovitých půdách, 

těžkých a s vysokou sorpční schopností na sebe váží velmi silné herbicidy. Dávkování 

v těchto typech půdy se volí při horní povolené hranici.  

Rovněž vlhkost půdy za následek rozdílnou účinnost herbicidu. V suchých půdách 

se účinnost herbicidu téměř neprojevuje a poločas rozpadu se významnou měrou 

prodlužuje. Naproti tomu ve vlhkých půdách aktivita herbicidu vzrůstá a poločas rozpadu 

se snižuje.  

Dalším důležitým faktorem, který bezprostředně ovlivňuje kvalitu aplikovaného 

herbicidu, je rychlost větru. Při větrném počasí se tudíž nedoporučuje provádět jeho 

aplikaci, protože hrozí únosy postřikového preparátu do okolí a tím i ohrožením 

necílových druhů rostlin či živočichů. Aplikace ale není vyloučena s použitím 

usměrňovačů postřiků.  

Dešťové srážky, rosa a jejich množství, taktéž ovlivňují efektivitu herbicidu. 

V jejich menší míře nedochází k ovlivňování jeho účinku. Opačný stav představují 

přívalové či prudké srážky, při kterých dochází k proplavování herbicidní látky do 

spodních vrstev ornice či ke splavování z povrchu rostlin.  

A poslední důležitý faktor je intenzita světla, která působí na fotosyntézu rostlin. 

Aplikace při slunečném počasí má za následek, že se doprovodným jevem stává 

fytotoxicita, která se následně negativně projevuje na pěstovaných rostlinách. Naopak 

aplikace herbicidu při zataženém počasí výrazně snižuje účinnost (8) (30).  

3.2.3 Fungicidy 

Fungicidy představují preparáty, které jsou určené k ochraně pěstovaných rostlin 

před houbovými chorobami. Složení fungicidu je tvořeno chemickou látkou nebo obsahuje 

biochemický metabolit, například antibiotikum, který má za následek likvidaci houby nebo 

zastavuje její následný vývoj (3) (9). 
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V následující části se zabývám jednotlivými typy fungicidů, včetně jejich 

nejdůležitějších vlastností. 

Fungicidy na bázi mědi jsou kontaktně působící preparáty, které mají rozsáhlé 

spektrum působnosti a využívají se i pro své dobré baktericidní účinky. Je možno je taktéž 

využívat jako prevenci. Při vysokých teplotách a vysoké vzdušné vlhkosti mají sklon 

k fytotoxicitě. Za pozitivum lze považovat skutečnost, že nemají sklon ke vzniku 

rezistence. Avšak bylo zjištěno, že při dlouhodobém užívání fungicidů na bázi mědi, 

dochází k zvyšování koncentrace mědi v půdě (3) (33). 

Fungicidy na bázi síry jsou kontaktně působící fungicidy. Využívá se především 

elementární síra ve smáčitelné formě. Tyto fungicidy lze využívat k preventivním 

opatřením. Projevují se specifickou efektivitou na padlí, dobrými vedlejšími účinky na 

roztoče a působí na fytopatogenní houby. Nejlepší efektivita je dosahována při teplotách 

vzduchu nad 16 °C, avšak extrémně vysoké teploty mají naopak fytotoxické účinky. 

Vstřebávají se požitím, pokožkou či nadýcháním se prachu či aerosolu. Při jejich používání 

nehrozí vznik rezistence (3) (34). 

Další skupinu tvoří karbamáty, do kterých se řadí například, benzimidazol, který 

je systémově působící fungicid, se širokým spektrem působnosti a preventivními účinky. 

Je náchylný k rychlému vzniku vysoce stabilní rezistence, která postihuje velkého 

množství druhů hub. Do další skupiny karbamátů se zařazují deriváty kyseliny 

dithiokarbamidové zinečnaté a manganaté soli. Jsou to fungicidy působící kontaktně, 

s preventivními účinky a se širokým spektrem působnosti. U těchto preparátů nehrozí 

vznik rezistence. Dále dialkyldithiokarbamidany představují fungicidy se širokým 

spektrem působnosti, působící kontaktně, s preventivními účinky. Nejsou ohrožovány 

vznikem rezistence a bývají využívány i jako součást mořidel (35). Následující látka 

propamocarb je systémově působící fungicid, s preventivní účinností. Jeho efektivita 

spočívá v narušení funkce buněčných membrán a je doporučován pro kombinaci 

s benzimidazoly. Působí proti houbovým chorobám půdy i listů rostliny (3) (36).  

Deriváty benzenu zastupují různorodou skupinu fungicidů, působící jak kontaktně 

tak systémově, s preventivními účinky a nejsou ohrožovány vznikem rezistence. Mají vliv 

na syntézu bílkovin, nukleových kyselin a ovlivňují stavbu buněčné stěny.  



Michaela Haluzíková: Pesticidy jejich vliv na necílové organismy a metody odstraňování 

2013  15 

Dicarboximidy jsou kontaktně i systémově působící fungicidy, s preventivními 

účinky, u nichž hrozí riziko vzniku rezistence. Mají specifické účinky proti plísni šedé. 

Projevují se narušením metabolismu tuků a syntézy nukleových kyselin.  

Ftalimidy představují fungicidy se širokým spektrem účinnosti, působící kontaktně 

a preventivně. Projevují se zásahem do procesu dýchání. Ftalimidy nejsou ohrožovány 

vznikem rezistence (3). 

Dodine je fungicid, který se projevuje kontaktní, preventivní a částečnou 

baktericidní účinností, u kterého není vyloučeno riziko vzniku rezistence. Disponuje 

silnými kurativními účinky (37).  

Sulfamidy jsou kontaktní, širokospektré fungicidy, s preventivními účinky. Nejsou 

ohroženy vznikem rezistence a působí na určité druhy roztočů.  

Chinoliny jsou nespecificky, kontaktně a preventivně působící fungicidy, u nichž 

nehrozí vznik rezistence (3). 

Další skupinu tvoří amidů, do kterých se řadí cymoxanil, který vykazuje kontaktní 

a systémové působení. Má preventivní účinky a v rostlinných pletivech je rychle 

metabolizován. Používá se výlučně v kombinaci s kontaktními fungicidy, které mají za 

následek prodloužení reziduální působnosti. U tohoto typu fungicidu hrozí riziko vzniku 

rezistence. A dále fenylamidy, které představují systémové fungicidy se specifickou 

účinností a preventivními účinky. Účinná látka je přijímána jak nadzemními částmi rostlin, 

tak i kořeny. Inhibují syntézu ribonukleových kyselin. Používají se výlučně v kombinaci 

s kontaktními fungicidy. Při vzniku rezistence se projevuje rychlým a plošným zásahem (3). 

Fosetyl hliníku je systémově, specificky a dlouhodobě působící fungicid, 

s baktericidními a preventivními účinky. Působí na metabolismus rostlin a není ohrožen 

vznikem rezistence. Fosetyl hliníku se využívá se zejména proti plísni chmelové, kdy se hliník 

obsažený v tomto fungicidu, následně dostává přímo do pivovarnického procesu (38). 

Dimethomorph představuje specificky účinný fungicid derivát morfolinu, 

s kontaktním a systémovým působením a preventivními účinky. Je zásadně používán 

v kombinaci s kontaktními fungicidy a je ohrožen možností vzniku rezistence (39). 

Anilinopyrimidiny jsou kontaktně a částečně systémově působící fungicidy. 

Vykazují preventivní schopnosti a působí specificky. Riziko vzniku rezistence 
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u anilinopyrimidinu je minimální. Účinná látka je pojímána listy a následně je velmi rychle 

rozváděna v rostlině k novým přírůstkům (40). 

Strobilurinové fungicidy tvoří novou skupinu původně přírodních látek 

s kontaktní i systémovou působností a preventivními účinky. Jejich účinnost spočívá 

v blokaci transportu elektronů v mitochondriích buněk patogenů. Přírodní strobiluriny 

byly separovány z dřevokazných hub, které vytvářejí látky, působící fungicidně. 

Využívají se zejména k ochraně chorobám chmele a ječmene. Účinná látka je z části 

ukládána na povrchu rostliny a z části je ukládána ve formě voskového povlaku, která je 

následně transportována do rostlinných pletiv. Mají široké pole působnosti a jejich 

pozitivem je vysoká odolnost vůči dešti. Negativum představuje ohrožení vzniku 

rezistence (3) (41). 

Inhibitory biosyntézy sterolů představují velice rozsáhlou a rozmanitou skupinu 

fungicidních látek, se širokým spektrem působnosti. Působnost je kontaktní a systémová. 

Má preventivní a specifické účinky a projevují se inhibicí biosyntézy sterolů. 

Mechanizmus působení rozděluje tyto fungicidní látky do dvou základních skupin a to 

Inhibitory demethylace (DMIs) a Morfoliny (3) (42). 

Fungicidy podobně jako zoocidy představují rozsáhlou skupinu pesticidů, lišící se 

různorodými účinnými látkami, jejich účinností na cílové organismy, způsobem aplikace, 

atd. V následující Tabulce 4 jsem uvedla typ fungicidu, název prodejného preparátu, 

účinnou látku a toxicitu pro necílové organismy. 

Tabulka 4: Fungicidní rozdělení (3) (13) (14) (43) 

Typ fungicidu 

Název 

prodejného 

preparátu 

Účinná látka 

Toxicita pro necílové organismy 

Ryby, 

vodní 

organismy 

Ptáci Zvěř Včely 

Fungicid na bázi 

mědi 

Champion 

50 WP 
Chlorid měďnatý T T   

Fungicid na bázi 

síry 
Sulka® 

Polysulfidická síra 

14% 
T   PR 

Karbamáty 
Thiram 

granuflo® 

Tetramethyl-

thiuramdisulfid 
VT    

Deriváty benzenu Casoar® 
Propamocarb- 

hydrochlorid 
VT PR PR PR 

Dicarboximidy 
Ronilan® 

WG 
Vinclozolin N   PR 

Ftalimidy 
Folpan® 

80 WG 
Folped VT    
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Pokračování Tabulky 4: 

Typ fungicidu 

Název 

prodejného 

preparátu 

Účinná látka 

Toxicita pro necílové organismy 

Ryby, 

vodní 

organismy 

Ptáci Zvěř Včely 

Dodine 
Syllit 

65 WG 
Dodin VT    

Sulfamidy- Hattrick 
Tebuconazole 10% 

+ Tolylfluanid 40% 
VT PR PR PR 

Chinoliny 
Delan® 

700 WDG 
Dithianon T   PR 

Amidy 
Curzate® 

K 
Cymoxanil 4% T   PR 

Fosetyl hliníku 
Mikal® 

M 

Forsetil-aluminium 

44% + Mancozeb 

26% 
T PR PR PR 

Dimethomorph 
Acrobat® 

MZ 
Dimethomorph T   PR 

Anilinopyrimidiny 
Chorus 

75 WG 
Cyprodinil VT    

Strobilurinové 

fungicidy 

Zato 

50 WG 
Trifloxystrobin VT PR PR PR 

Inhibitory 

biosyntézy sterolů 

Falcon 

460 EC 

Tebuconazole+ 

triadimenol+ 

spiroxamide 
VT PR PR PR 

Vysvětlivky k tabulce: VT-vysoce toxický, T-toxický, N-nebezpečný, PR-přijatelné riziko 

3.3 Rozdělení pesticidů podle způsobu působení 

Při volbě vhodného pesticidu je nutné brát na zřetel hlavně jeho účinnost a také 

způsob, jakým bude na daný cílový organismus působit. Rozdělení podle způsobu účinku 

je pak následující: 

 Kontaktní pesticidy, 

 systémové pesticidy, 

 mezostemické pesticidy. 

Při aplikaci kontaktních pesticidů nastává toxický účinek již pouhým 

dotykem. Účinná látka po aplikaci zůstává na povrchu a na místech, kde při aplikaci 

dopadla a neproniká již dále do rostliny. Například aplikace fungicidů vyžaduje 

důslednější ošetření v obtížně přístupných místech např. spodní strana listů. Naopak 

aplikace zoocidů je snazší z důvodu pohyblivé aktivity cílových organismů. Výhody 
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kontaktních pesticidů spočívají především v kratší ochranné lhůtě.  Naopak 

u systémových pesticidů účinná látka působí nejen na povrchu rostlin, ale taktéž 

proniká do pletiv a do cévních svazků. Nevýhodou systémových pesticidů je vyšší 

náchylnost ke vzniku rezistence. Poslední způsob působení představují 

mezostemické pesticidy. Účinnost těchto přípravků spočívá v působení účinné látky 

na povrchu rostliny, kde se následně uloží do tenké voskové vrstvy a posléze 

dochází k jejich odpařování (3) (9). 

3.4 Rozdělení pesticidů podle jejich skupenství 

Znalost vlastností typů formulací pesticidů představuje základní předpoklad 

ekologicky bezpečné a účinné ochrany rostlin. Každá z formulací vykazuje určité 

technické a obchodní výhody, stejně i jako jejich nevýhody. Pesticidní preparáty lze 

rozčlenit dle jejich skupenství a přiřadit je k příslušnému typu formulace. Pro snazší 

orientaci pro spotřebitele jsou na přípravcích uváděny zkratky, které definují, o jaký 

typ formulace se jedná (3) (5) (6).  

První skupinu tvoří kapalné látky, do níž patří zejména: emulgované koncentráty 

(EC z angl. Emulsifiable Concentrates), které disponují výhodami, jakými jsou například, 

jednoduchost manipulace, snadné dávkování a možnost kombinace s ostatními druhy 

pesticidů. Mezi nevýhody patří zejména jejich hořlavost, náchylnost ke korozi a vyšší 

absorpce pokožkou. Kapalná účinná látka, nerozpustná ve vodě, je obsažena v 20-75 % 

a řadí se mezi nejpoužívanější pesticidní formulace.  

Dále jsou to roztoky (S nebo SI z angl. Solutions), které obsahují různorodé 

množství účinné látky, včetně rozpouštědla. Většina roztoků je prodejných ve formě 

koncentrátů, které je ale nutné před samotnou aplikací nejprve rozpustit ve vodě. 

Výhoda roztoků je jejich snadná rozpustnost, nízká abraze či stálost koncentrace 

a nevýhodou je fyzikální i chemická nestálost rozpouštěné účinné látky.  

Patří sem také formulace pro velmi malé dávky (ULV z angl. Ultra-Low-Volume), 

které obsahují až 100 % účinné látky, proto se využívají výjimečně, a to jen ve speciálních 

případech, např. při velkoplošných zásazích. Jsou aplikovány například letecky.  

V případě fumigantů (FU z angl. Fumigants), se jejich efektivita projevuje 

uvolněním účinné látky ve formě plynu do okolního prostředí. Mohou být se vyskytovat 
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ve formě granulí či pelet, kdy dochází k přeměně na plynné skupenství při zvýšené 

vlhkosti. Toto složení pesticidů náleží především do skupiny insekticidů (3) (5) (6). Bylo 

zjištěno, že plyny uvolňované z fumigantů, se podílejí na vyšším znečištění ovzduší. 

Plánuje se proto postupné omezování fumigantních plynných emisí (44).  

Poslední formulační typ zastupují aerosoly (A z angl. Aerosols), kdy obsah 

účinné látky u takto formulovaných pesticidů bývá nízký. Bývají využívány ve formě 

například spreje, který je určen pro přímé použití. Jde o variantu kapaliny v tlakové 

nádobě. Nevýhodou jsou však možné úniky aplikovaného přípravku mimo uzavřené 

prostory a tak tedy i možnost intoxikace při ošetřování (3) (5) (6). Další variantou 

aerosolových pesticidů jsou kouře a mlhy. Vznikají zahříváním kapalného pesticidního 

přípravku v generátoru, který následně vytváří kouř nebo mlhu. Využívají se zejména 

ve sklenících, skladech či budovách. Nevýhodou je nemožnost zasažení pouze cílového 

organismu, který se v danou chvíli na exponovaném místě vyskytuje a také omezení 

kouře nebo mlhy do cílového prostoru (45).  

Druhou skupinu pesticidních preparátů tvoří pevné látky. Jedny z 

nejrozšířenějších a zároveň nejdéle používaných formulací jsou smáčitelné prášky (WP 

nebo W z angl. Wettable Powders), kdy obsah účinné látky se pohybuje rozmezí od 10 

do 80 %. Zbytek je tvořen inertním plnivem a smáčedlem. Negativa těchto formulací 

spočívají především v jejich komplikovaném rozpouštění, dávkování, tvorbě 

nežádoucího sedimentu, zvýšenou prašností a přístroje k aplikaci bývají velmi často 

postiženy abrazí.  

Dále jsou to vodorozpustné prášky (SP nebo WSP z angl. Water-Soluble 

Powders), u nichž je obsah účinné látky 50 - 95 % vodorozpustného prášku. Mají 

obdobné vlastnosti jako smáčitelné prášky, avšak vodorozpustné prášky mají zpravidla 

stálejší koncentraci.  

Princip složení tzv. návnady (B z angl. Baits) spočívá ve smíchání účinné látky 

s potravou či jinou látkou, která může být považována za potravu. Obsah účinné látky 

v návnadách je obsažena v 5 % a méně. Využívají se zejména proti plžům a hlodavcům.  

Dále zde patří také popraše (D z angl. Dust), kdy obsah účinné látky se pohybuje 

v rozmezí 10 - 50 % a zbytek je tvořen velmi jemným inertním nosičem, kterým mohou 

být například různé jílovité minerály, mastek, aj. Použití popraše, zejména v rostlinné 
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výrobě, je však značně omezené. V živočišné výrobě je tato formulace používána například 

k likvidaci parazitů.  

Obdobné složení jako popraše mají také granuláty (G z angl. Granules), kdy obsah 

účinné látky se pohybuje od 1 do 15 %. Využívají se zejména k likvidaci půdních škůdců 

například hmyzu. Další formulaci zastupují pelety (P z angl. Pellets), které se vyznačují 

identickým tvarem a hmotností jednotlivých částic, tudíž jsou vhodné pro přesnou aplikaci. 

Často však bývají nesprávně zaměňovány za granuláty.  

Suspenzní koncentráty (SC nebo FLO z angl. Susp. Concentrates nebo Flowables), 

které jsou tvořeny ve vodě nerozpustnou účinnou látkou v koncentraci 50 - 80 %. Součástí 

těchto formulací bývá i přítomnost adjuvantu. Dispergační činidlo je tvořena vodou nebo 

olejem.  

Další formulaci představují granule dispergovatelné ve vodě (WDG, WG z angl. 

Water-Dispersible Granules nebo DF z angl. Dry Flowables), kdy obsah účinné látky je 

75 -  90 %. Výhoda těchto formulací spočívá především v menší prašnosti, snadnějším 

dávkování a snáze vytvářejí stálé disperze.  

Poslední formulace této skupiny je formulace s řízeným uvolňováním účinné látky. 

Účinná látka je formulovaná například do granulí, které jsou potahovány chemickou nebo 

fyzikální vazbou pesticidu na určitý systém. Tím dochází k postupnému uvolňování účinné 

látky, která následně zůstává v požadované koncentraci po určitou dobu na ošetřeném 

povrchu (3) (5) (6) (46). Následující Tabulka 5 shrnuje rozdělení pesticidních přípravku, 

dle jejich formulace, název prodejného preparátu příslušného formulačního typu a jeho 

zařazení podle biologické účinnosti. 
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Tabulka 5: Formulace pesticidních preparátů (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) 

Kapalné látky Pevné látky 

Formulační 

typ 

Název 

preparátu 

Biologická 

účinnost 
Formulační typ 

Název 

preparátu 

Biologická 

účinnost 

Emulgované 

koncentráty 
Alfatak 10 insekticid 

Smáčitelné 

prášky 
Champion 50  fungicid 

Roztoky Banvel 480  herbicid Návnady 
Mesurol 

Schneckenkon 
moluskocid 

Formulace 

pro velmi 

malé dávky 

Alimo 

Zvyšuje 

biologickou 

účinnost 

herbicidů 

Vodorozpustné 

prášky 
Merid 75 insekticid 

Fumiganty 
Atak-

fumigátor 
insekticid Popraše Cytrol Dust insekticid 

Aerosoly Raid insekticid Granuláty Force 1,5 insekticid 

 

Pelety 
Ratimor 

Pellets DDD 
rodenticid 

Suspenzní 

koncentráty 
Callisto 480  herbicid 

Granule 

dispergované ve 

vodě 

Betoxon 650  herbicid 

Formulace 

s řízeným 

uvolňováním 

účinné látky 

Phorate 10%  insekticid 
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4 LEGISLATIVA PESTICIDNÍHO ODPADU  

Odpad vzniká vlivem lidské činnosti. Z každého výrobku se po jeho využití stává 

odpad a to jako celek nebo jeho části. Odpad může mít formu pevnou, kapalnou či 

plynnou. Většina výrobků je navíc opatřena obalovým materiálem, který se rovněž po 

upotřebení stává odpadem. Odpad je řešen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a o změně některých zákonů (53) a vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (54), který 

zařazuje odpad dle jednotlivých kategorií, jehož součástí je Seznam nebezpečných odpadů. 

Nakládání obalů je řešeno dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých 

zákonů (55). 

Pesticidy jako odpad náleží do kategorie nebezpečných odpadů a je jim přiřazen 

kód – 20 01 19N. Se zařazením pesticidního odpadu do kategorie nebezpečných odpadů 

souvisí i povinnosti původců nebezpečného odpadu, jejich evidence a odhlašování (56). 

Mezi povinnosti původců nebezpečného odpadu náleží zařazování odpadu podle druhu 

a kategorií, která jsou stanovena v Katalogu odpadů, shromažďovat odpady utříděné dle 

jednotlivých druhů a kategorií, zabránit jejich odcizení, nežádoucím poškozením, únikem, 

který by ohrožoval životní prostředí, vést jejich průběžnou evidenci a dodržovat ohlašovací 

povinnost v daném termínu.  

Způsob vedení evidence pro hlášení dopadů stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud původci odpadů produkují nebo nakládají 

s 50 kg a více nebezpečného odpadu mají povinnost dle zákona o odpadech každoročně 

zasílat příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností do 15. února následujícího 

roku pravdivé a úplné hlášení na určeném formuláři o druzích a množství nebezpečných 

odpadů a způsobu, jakým bylo s nimi nakládáno (57). 

S použitými obaly od pesticidních preparátů musí být nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem. Obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo pokud 

jsou obaly těmito látkami znečištěné a mají přiřazený kód – 15 01 10N. Mezi základní 

povinnosti původců těchto odpadů je nakládat s nimi dle zákona o odpadech. Převažujícím 

obalovým materiálem jsou plasty. Při konečném vyprázdnění například plastového obalu je 

nutné jeho bezprostřední důkladné trojnásobné vypláchnutí vodou na ošetřovaném 

pozemku (3). 
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Vzhledem ke každoroční aktualizaci seznamu registrovaných preparátů na ochranu 

rostlin, mohou vyvstat situace, kdy už preparát nesmí být nadále používán a musí být 

zlikvidován. Na likvidaci neupotřebených zbytků pesticidů se vztahuje seznam, který je 

uveden v příloze č. 10 vyhlášky č. 329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na 

ochranu rostlin. Tato příloha vymezuje a zakazuje uvádět na trh a používat v ochraně 

rostlin určité účinné látky. Do toho seznamu náleží sloučeniny rtuti, například oxid 

rtuťnatý či persistentní chlorované organické sloučeniny, které zastupuje nejznámější 

pesticid DDT a jiné sloučeniny, kterým je například nitrofen (58). 

Problematika pesticidů a pesticidních látek je řešena dle zákona č. 326/2004 Sb. 

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 

zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona 

č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 199/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb.  

Vyhláška č. 205/2012 Sb. ze dne 6. června 2012 o obecných zásadách integrované 

ochrany rostlin, zapracovává do svého předmětu úpravy předpisy Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanovuje rámec pro 

činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů a stanovuje 

obecné zásady integrované ochrany rostlin (59). 

Dalším důležitým zákonem v oblasti pesticidů je zákon 120/2002 Sb. 

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Osoby oprávněné 

k podnikání nebo právnické osoby mohou tyto přípravky uvádět na trh, na základě 

povolení Ministerstva zdravotnictví. Zároveň tyto osoby odpovídají za obsah účinné látky 

uvedené v seznamu účinných látek a seznamu účinných látek s nízkým rizikem a jen 

základní látky, při současném dodržení všech stanovených předpokladů (60). 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, se z hlediska 

přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin, vztahují pouze na 

povinnosti jejich klasifikace, balení, označování, vypracovávání bezpečnostních listů 

a povinnosti při dovozu a vývozu (61). 
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5 VÝSKYT A CHOVÁNÍ PESTICIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Jak vyplývá ze samotné definice pesticidů, pesticidy mají prioritně zastávat funkci 

ochrany. Využívají se nyní až na 95 % zemědělsky obhospodařovaných půdách. Jejich 

používání se stalo natolik běžné a mnohdy nepřiměřené, že to se sebou přináší negativa ve 

formě rezistence vůči pesticidním látkám, toxicitu a fytotoxicitu pesticidů, perzistenci 

a degradaci pesticidů ve složkách životního prostředí, atd. V následující části se budu 

zabývat vybranými negativy pesticidů. 

Pesticidní rezistenci lze definovat jako schopnost škůdců či organismů přežít dávky 

pesticidů, které by původně za normálních okolností vedly k jejich smrti. S rezistencí se lze 

nyní setkat u zoocidů, herbicidů i fungicidů. Je známa celá řada příčin podílejících se na 

vzniku rezistence a rychlost s jakou se vyskytuje. Existuje rovněž množství ovlivňujících 

faktorů, mezi které patří například časté a opakované používání téže účinné látky, 

nedostatečné ošetření, nepoměr mezi ošetřenou a neošetřenou populací a další důležitou 

skutečnost představuje dominantnost genů podílejících se na jejím vzniku.  

Existují však opatření, za kterých je možno rezistenci alespoň oddálit. Patří zde 

například používání kombinovaných preparátů, střídání přípravků a na vhodnou míru 

redukovat počet aplikací pesticidů. Rovněž zvolit a ošetřovat jen skutečně ohrožené či 

napadené části porostů může riziko rezistence výrazně eliminovat. Důležitý je však včasný 

zásah již při samotném vzniku i při následném vývoji rezistence a při výskytu používat 

metody signalizace (3).  

Dalším možným řešením rezistence, je používání biopesticidů, což jsou přirozeně 

se vyskytující látky rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu, které mají 

pesticidní vlastnosti (62). Mezi světově nejznámější biopesticid patří Bacillus 

thuringiensis, což je aerobní půdní bakterie, která produkuje toxické spory, disponující 

insekticidními účinky (63). Ve srovnání s konvenčními pesticidy, mezi výhody 

biopesticidů patří zejména podstatně nižší toxicita, účinkují pouze na cílové organismy, 

jsou účinné i ve velmi malých dávkách, rychle se rozkládají, atd. (64) 

Dále toxicita je jedovatost či škodlivost pesticidu proti ostatním tj. necílovým 

organismům, do kterých náleží vodní organismy, teplokrevní živočichové a včely. Toxicita 

pesticidu se vyjadřuje pomocí měřící metody, při které se určuje smrtelná tj. letální dávka. 
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Letální dávka se značí zkratkou LD a hodnota dávky určuje procento úmrtí u vybraných 

druhů živočichů po jejím podání. Lze ji vypočítat dle následujícího vztahu: 

 

kde je: 

X procento úmrtí u testovaných zvířat do podání zkoumané látky, 

  druh testovaných zvířat, 

(Z) způsob podání zkoumané látky: orální podání (oral), injekční podaní (inj.), 

vdechnutí (inh.). 

Udává se v mg/kg, což je jednotka hmotnosti zkoumané látky na jednotku 

hmotnosti těla testovaného zvířete (65). 

Toxicitu pesticidu lze rozdělit na toxicitu akutní a chronickou. Toxicita akutní 

stanovuje jedovatost pesticidního přípravku vůči určitému organismu v případě 

jednorázového podání velké dávky a to formou orální, dermální nebo inhalační. Toxicita 

chronická stanovuje jedovatost pesticidního preparátu vůči určitému organismu po 

opakovaném podávání nízkých dávek za delší časový úsek, která se následně projevuje 

například karcinogenitou, reprodukčními deformacemi, mutagenitou a neurotoxicitou (66). 

Další z eventuálních negativních faktorů pesticidních látek je fytotoxicita, kterou je 

možno charakterizovat jako poškození pěstované plodiny chemickou látkou (herbicidem), 

tj. použitý herbicid se projevuje negativními účinky vůči pěstované plodině. Vznik 

fytotoxicity je ovlivňován činiteli, jakými jsou například hloubka setí ve vztahu k půdnímu 

druhu, dávka použité látky v souvislosti k typu a druhu půdy, vliv dešťových srážek 

bezprostředně po aplikaci, dodržování předepsaných termínů aplikací, formulace 

přípravku, výše a koncentrace aplikační dávky, povrch a postavení listů, vegetační vrchol 

a jeho uložení, fáze růstu a stáří pěstované plodiny, teplota a vlhkost vzduchu, nevhodně 

zvolené aditivum, zdravotní stav plodiny, atd. (67) 

Perzistence pesticidů se označuje doba, po kterou se aplikovaný preparát 

v přírodním prostředí rozkládá. Na rozpadu se podílí účinky biologických, fyzikálních 

a chemických faktorů. Rozklad probíhá vlivem slunečního záření, teploty a vlhkosti, 
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mikroorganismy, oxidací, atd. S pesticidními látkami a jejich rezidui se lze nejčastěji setkat 

v půdě a vodě. Doba perzistence se liší u jednotlivých pesticidů a závisí především na 

odolnosti molekuly pesticidní látky odolávat degradačním procesům.  

Degradace je rozpad chemických látek obsažených v pesticidech na látky 

jednodušší (3). Rychlost degradace je ovlivňována zejména fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi pesticidů, obsahem a složením půdy, její vlhkostí, teplotou, hodnotou pH 

a mikrobiálními procesy a klimatickými podmínkami při aplikaci pesticidu (68) (69) (70). 

S používáním pesticidů souvisí výskyt jejich reziduí ve složkách životního 

prostředí. Doba, za kterou dojde k rozkladu aplikovaných pesticidních látek, se velmi různí 

a je ovlivněna mnoha faktory, proto je nutné sledování také jejich reziduí. K účelu 

sledování maximálních limitů reziduí pesticidů (MLR) jak v rostlinných, tak živočišných 

produktech slouží, víceleté kontrolní plány, stanovující pravidla, která vycházejí z nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 396/2005 o MLR.  

Pro Českou republiku je nyní v platnosti Víceletý kontrolní plán pro rezidua 

pesticidů 2012 – 2014, který je veřejně dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví 

České republiky (71). Jelikož většina pesticidních preparátů je složena z toxických a po 

chemické stránce velice složitých látek, jejich perzistence může vést k jejich kumulaci. 

Tyto látky poté mohou přejít do potravního řetězce živočichů včetně člověka a při 

dlouhodobé kumulaci takto nebezpečných látek v organismu může dojít k poruchám 

reprodukčního či nervového systému a způsobovat závažná onemocnění. A právě již 

zmiňovaný insekticid DDT patří mezi vysoce toxické pesticidy s dlouhodobým 

perzistentním účinkem (4).  

Se vzrůstající intenzitou rozvoje zemědělství, se do životního prostředí dostávají 

stále více toxické sloučeniny. Široké použití, vysoká stabilita a bioakumulace pesticidů je 

řadí mezi nejvíce toxické látky, které kontaminují životní prostředí. Dochází k ovlivňování 

kvality pěstovaných plodin, bezpečnosti potravin, biodiverzity, ekologických procesů, atd. 

Za možnou příčinu jejich nepříznivých účinků bývá považováno právě intenzivní 

zemědělství, které upřednostňuje ekonomickou efektivitu nad možné negativní dopady pro 

životní prostředí a zdraví obyvatel. Je zapotřebí volit šetrnější preparáty, aby docházelo 

k jejich eliminaci.  
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Na jedné straně pesticidy mají i kladné stránky, díky kterým se zvyšuje kvalita 

například ovoce, nedochází k velkým ztrátám při jeho pěstování či následném skladování 

a na druhé straně stojí riziko spojené s používáním pesticidů ve formě nebezpečných 

potravin. Je proto důležité sledovat přítomnost reziduí pesticidů nejen v potravě, ale ve všech 

složkách životního prostředí za využití všech dostupných analytických metod (72) (73). 
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6 METODY ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ 

Jednotlivé pesticidy mají velice rozlišné účinky závislé na mnoha faktorech, které 

jsem zmínila v předchozích kapitolách. Výskyt a sledování pesticidů ve složkách životního 

prostředí je podmíněno metodami na zjištění jejich přítomnosti. Tyto metody se skládají ze 

tří základních kroků, které mají za cíl zlepšení chromatografických vlastností a samotnou 

konečnou detekci. Prvním krokem je izolace analytů z matrice, druhým je odstranění 

přirozených komponent vzorku spolu s analyty a posledním krokem je vlastní identifikace 

a kvalifikace analytu.  

Volba vhodné analytické metody se odvíjí od aspektů, mezi které patří: účel 

analýzy, například pro kontrolu hygienické nezávadnosti, monitoring, výzkum, orientační 

screening, dalším je povaha rezidua, tedy zjištění jaká je mateřská sloučenina, metabolit 

a degradační produkt a posledním aspektem je znalost vzorku, jako např. jaké byly použity 

pesticidní preparáty. Mezi metody k detekci pesticidních reziduí patří:  

 Multirezuiduální metody, jako jsou plynová chromatografie (GLC), která patří 

mezi dominantní techniky, vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), 

která se využívá zejména pro termolabilní a vysoce polární pesticidy a gelová 

permeační chromatografie (GPC), kdy k oddělení zjišťovaných látek z analytu 

probíhá na hydrofobním gelu a využívá rozdíly v efektivním molekulovém 

objemu. 

 Imunochemické metody, používané k izolaci reziduí, jsou superkritická fluidní 

extrakce (SFE), která slouží k izolaci jak z pevné tak i kapalné matrice 

plnoautomatickou technikou, akcelerovaná extrakce mikrovlnami (ASE) 

a dialýza přes polymerní membrány (74). 

Způsob jak odstranit pesticidy zastupují metody chemické, fyzikální a biologické. 

Ve zpracovatelských střediscích, která přepracovávají průmyslové odpady, se v případě 

pesticidů volí dvoustupňový rozklad, tedy chemický a tepelný. Před samotným spalováním 

organických pesticidů je vhodná jejich detoxikace, například pesticidy s obsahem chloru 

lze detoxikovat pomocí působení organokovových sloučenin se sodíkem. Tepelné postupy 

pak zahrnují pyrolýzu nebo vysokoteplotní spalování (75).  

S nadměrným používáním chlorovaných pesticidů jako bylo například DDT 

v minulosti, vyvstává problém s jejich odstraněním ze složek životního prostředí. Lze 
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využít metody fyzikální, ty jsou ale finančně i časově velmi náročné. Lepší variantu mohou 

představovat metody biologické, které využívají mikroorganismy s potenciálními 

degradačními schopnostmi a také rostliny. 

Bioremediace je technologie, která využívá metabolický potenciál mikroorganismů 

k dekontaminaci takto postižených lokalit. Cílem je izolovat mikroorganismy, které mají 

schopnost degradace znečišťujících látek (76). Za zmínku stojí identifikace izolovaných 

bakteriálních kmenů z kontaminované zeminy z oblasti Klatovy-Luby a Neratovice pomocí 

metody MALDI-TOF a sekvencí genu 16S rRNA. Z kontaminované zeminy bylo izolováno 

celkem padesát pět bakteriálních kmenů. Izoláty byly aplikovány na minerální médium 

s přídavkem pesticidu a poté byly identifikovány pomocí metody MALDI-TOF. 

Výsledkem tohoto měření byla hmotnostní spektra, která byla charakteristická, pro každý 

mikroorganismus. Získána spektra pak byla srovnána s databází a vyhodnoceno bylo 

sedmnáct rozdílných izolátů, u kterých se pomocí sekvence genu 16S rRNA podařilo 

identifikovat izoláty, které mají schopnost degradace pesticidů. Úbytek pesticidů byl 

sledován po dobu deset dnů a schopnost degradace vybraných pesticidů byla posuzována 

za pomocí měření na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem. Výsledkem 

bylo zjištění, že například pesticid DDT měl nejlepší schopnost degradace izolátem 

Bacillus cereus z 33 % (77). 

Remediační technologie se využívají také za účelem odstraňování starých 

ekologických zátěží, pocházejících například z nadměrných aplikací pesticidů 

a fosforečných hnojiv, které mohou být zdrojem kontaminace zemědělské půdy a mohou 

představovat riziko pro zvířata i člověka.  

Fytoremediace reprezentuje možnost, jak lze odstranit kontaminaci ze složek 

životního prostředí. Využívá přirozených schopností zelených rostlin a s nimi přidružených 

mikroorganismů, půdních doplňků a agrotechnických technik. Fytoremediace zahrnuje 

následující metody.  

Rhizodegradace, která využívá zvýšené množství půdních mikroorganismů v půdě. 

Ke snižování kontaminantů dochází, díky kořenovému systému rostlin vysázených do půdy. 

Kořeny produkuji živiny, které slouží k potravě mikroorganismů, čímž vzrůstá jejich počet 

a stimuluje jejich aktivitu, důležitou pro odbourávání polutantů. 
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Fytodegradace je proces, při kterém dochází k absorpci, transformaci a odbourání 

kontaminantu uvnitř v rostlině. Používá se k odstraňování zejména organických polutantů 

(PCBs, výbušniny, detergenty, PAHs), je však potřeba zajistit, aby vzniklý metabolit nebyl 

toxičtější, než samotný kontaminant. 

Fytoakumulace je metoda, při které dochází k absorpci kontaminantu kořenovým 

systémem rostlin a jeho následnou akumulací do nadzemních partií rostlin. Tato metoda je 

využívána při sanaci těžkých kovů, polokovů, radionuklidů a nekovů, není však vhodná 

pro organické látky. Předpokladem pro úspěšné odstranění kontaminantu je volba vhodné 

rostliny, která má hyperkumulační vlastnosti a následná likvidaci rostliny, jako odpad. 

Fytomining je jednou z možností jak využít fytoakumulaci. Tato metoda spočívá 

v pěstování hyperkumulativních druhů rostlin, rostlinná biomasa se následně sklidí, spálí 

a dojde k vyprodukování bio-rudy. 

Fytostabilizace využívá rostliny k odstranění kontaminantů z půdního či vodního 

prostředí. Použití fytostabilizace je závislé na fyzikálních, chemických a biologických 

vlastnostech půdy a na produkci huminových látek, jejichž zvýšená produkce následně 

zabraňuje větrné a půdní erozi. Tím je zamezeno rozšiřování povrchové kontaminace. Využívá 

se pro obnovu vegetace na územích s vysokou kontaminací například kovy, kde nelze použít 

běžný vegetační pokryv. 

Rhizofiltrace je metoda, která rovněž využívá kořenový systém rostlin, avšak 

kumulace kontaminantu je situována pouze do kořene rostliny. Využívá se k odstraňování 

kontaminantů (kovů, radionuklidů, organických hydrofobních sloučenin) o nízkých 

koncentracích z povrchových, splaškových nebo vyčerpaných podzemních vod. 

Fytovolatilizace představuje metodu, při které je kontaminant přijímán kořenovým 

systémem rostliny a je dále transportován do její nadzemní části. Avšak mnohdy dochází 

k biotransformaci kontaminantu. Metoda je využívána zejména pro organické těkavé látky, 

kdy v konečném důsledku nedojde k odstranění kontaminantu z půdy, ale pouze k jeho 

přesunu do ovzduší (78) (79). 

Výskyt pesticidních látek v bioodpadu, který je zpracováván pomocí anaerobní 

digesce, rovněž představuje možný vstup pesticidů do půdy. Vzniklý digestát je využíván 

jako organické hnojivo, které je aplikováno na zemědělskou půdu. Proto další možnou 
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metodou, kterou by bylo možno eliminovat či dokonce odstranit výskyt pesticidních látek 

z digestátu je jeho následná anaerobní digesce v kombinaci s kompostováním (80).  

Pro odstraňování a snižování koncentrace pesticidů z vodního prostředí se využívají 

membránové techniky, adsorpce na aktivním uhlí, oxidace ozonem nebo popřípadě směsí 

ozonu a peroxidu vodíku.  

Právě již zmiňovaná technika ozonizace je využívána v úpravně vody Želivka, která 

patří k největší úpravny vody v Evropě a největší úpravny vody v České republice. Princip 

ozonizace je založen na přeměně organických látek pomocí ozonu na biologicky 

odbouratelné látky, které mohou být následně odstraněny granulovaným aktivním uhlím. 

Účinná dávka ozonu záleží na typu molekuly daného pesticidu a pohybuje se v rozmezí  

1 – 4 mg/l O3 po dobu 8 – 10 min. V úpravně vody Želivka byla uvedena do provozu nová 

ozonizace Wedeco, která pod vysokým napětím vyrábí ozon z kyslíku. Vzniklý ozon je 

následně rozpouštěn ve hnací vodě a ve směšovači dochází k jeho důkladnému promíchání 

s vodou. Byl sledován vliv této ozonizace na pesticidní látku terbuthylazin, která se zde 

vyskytovala ve zvýšené míře. Výskyt této látky byl stanovován pomocí plynového 

chromatografu s hmotnostním detektorem. Průměrná dávka ozonu byla 1 g/m
3
 vody, kdy 

vlivem ozonizace docházelo ke snižování terbuthylazinu v průměru o 30 %. Na základě 

těchto vyzkoumaných skutečností bylo možno snížit koncentrace sledovaných pesticidních 

látek pod hygienický limit i v nejkritičtějších obdobích.  

Hygienický limit pro jednotlivé pesticidní látky je 0,10 µg/l a pro součet všech 

pesticidních látek činí 0,50 µg/l. Ty jsou stanovovány podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

v platném znění, která stanovuje hygienické limity ukazatelů kvality pitné vody (81). 

Mezi velmi účinné metody odstraňování pesticidních látek z vodního prostředí patří 

membránové separace. Princip této technologie spočívá v rozdělení směsí látek 

anorganického ale prioritně organického původu za pomocí porézních nebo neporézních 

membrán. Výhody membránových separací spočívají v tom, že probíhají za nízkých teplot, 

nejsou nutné další přídavné látky a získaný permeát, tj. filtrát, který je tvořen čirou 

kapalinou nebo kapalinou obsahující malé částice, které mohou být suspendované či 

rozpuštěné, má velmi vysokou čistotu.  

Základními typy separačních procesů jsou mikrofiltrace, ultrafiltrace, reverzní 

osmóza, nanofiltrace, dialýza, atd. V závislosti na typu separačního procesu je volen i typ 
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membránového materiálu. U mikrofiltrace jsou využívány hydrofobní polymery, jako je 

například teflon, hydrofilní polymery, mezi které patří například polykarbonát nebo 

keramika. U nanofiltrace je používána kupříkladu membrána s keramickým nosičem 

Nafion. Reverzní osmóza je využívána zejména k likvidaci odpadních či průsakových vod. 

Hlavním cílem membránových separačních metod je eliminace či dokonce úplné 

odstranění přírodních organických látek, mikroorganismů a zejména pesticidů z vody. Tyto 

látky zásadně ovlivňují způsob úpravy, kvalitu a distribuci pitné vody (82) (83). 

Technologie vysokorychlostního čiření s dávkováním aktivního uhlí je založena na 

principu zatěžkávané sedimentace, pomocí mikro písku o vysoké specifické hmotnosti 

a lamelové separaci. Actiflo Carb je technologie při níž upravována voda prochází stupněm 

koagulace, flokulace a separace. Voda je v reakční nádrži smíchána s práškovým aktivním 

uhlím o vysoké koncentraci s dostatečným zdržením. Následně směs pokračuje do 

koagulační nádrže, do které je dávkován koagulant (soli kovů). Dále následuje flokulace 

směsi ve flokulační nádrži za pomocí mikro písku a polymeru. Poté dojde k separaci 

vytvořených vloček pomocí sedimentace. V sedimentační nádrži je usazený kal mikro 

písku a vloček ve spodní části recirkulován pomocí hydrocyklonu, kde se tyto částice 

oddělí od skutečného kalu a jsou vraceny zpět do flokulační fáze a v horní části přetéká 

vyčištěná voda. Při použití této technologie došlo k odstranění pesticidů obsažených ve 

vodě z 80 % účinností (82) (84) (85). 
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7 PŘÍPADY INTOXIKACE PESTICIDY 

V posledních letech se lze stále častěji setkat s intoxikacemi u volně žijících 

živočichů, které způsobují právě pesticidy. Téma otrav pesticidy se tudíž dostává do 

popředí zájmu mnohých médií, diskutuje se o něm jak na vědecké půdě, tak i na úrovni 

laických ekologických sdružení, ale i přesto má neklesající trend. Nelze s jistotou říci, že 

by toto jednání bylo způsobeno nedostatkem informací o pesticidních látkách a důvody, 

proč k tomu dochází, svádí pouze ke spekulacím. 

V této kapitole bych se ráda zmínila o dvou látkách, jež mají za následky úmrtí 

volně žijících živočichů z třídy avifauny. Jedná se o látku karbofuran, jež se stala jednou 

s nejčastěji používanou k úmyslným otravám a dále upozornit na látku bromadiolon, která 

měla před nedávnem za následek úmrtí velkého počtu vodního ptactva.  

Je důležité rozlišovat, zda šlo o intoxikaci úmyslnou či nikoli. V případě 

karbofuranu je jednoznačné, že se jedná o úmysl. Naopak v případě intoxikace přípravkem 

obsahující látku bromadiolon, nelze úmysl s takovou samozřejmostí vyvrátit. 

7.1 Otravy karbofuranem 

Karbofuran je insekticidem karbamátové řady. Jeho systematický vzorec je 

C12H15NO3. Má registrační číslo CAS:1563-66-2 (86). Jeho chemický název je 

2,2dimethyl-2,3dihydro-1-benzofuran-7-yl-N-metylkarbamat (87). Strukturní vzorec 

karbofuranu je znázorněn na Obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Vzorec karbofuranu (88) 

Karbofuran byl v minulosti používán zejména v zemědělství jako insekticid 

k ochraně plodin před nejrůznějšími škůdci. Poprvé byl zaregistrován v USA v roce 1969. 

V České republice a v Evropské Unii platí jeho přísný zákaz aplikace od roku 2008. Je 
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zakázán nejen jeho prodej, ale i skladování. Je víc než pravděpodobné, že se velké zásoby 

tohoto insekticidu stále vyskytují na zemědělských družstvech, ale i mezi soukromými 

zemědělci. A právě tyto zásoby lidé využívají k pokládání otrávených návnad. 

Karbofuran je vysoce jedovatá a toxická látka, která má vliv na nervový systém. 

Zablokuje přenášení nervových vzruchů a vlivem jeho působení dochází k paralýze dýchacího 

svalstva a následuje smrt udušením. Zablokování je způsobeno působením karbofuranu na 

enzym cholinesterasy. Tento enzym se běžně vyskytuje na nervových zakončeních a umožňuje 

správný přenos vzruchů. Ale díky účinkům karbofuranu, dochází k nepřetržitému 

a nesprávnému šíření těchto vzruchů (89). Látka karbofuran má obecně nepříznivé účinky na 

přirozeně fungující ekosystémy, neboť se jedná o velmi jedovatý, těžko odbouratelný 

kumulativní jed (87). 

Jedná se o prudký a velmi rychle působící jed, bílé barvy, krystalické struktury, bez 

zápachu. Molární hmotnost 221,25 g/mol. Dobře rozpustný v acetonu, benzenu, ve vodě je 

rozpustný při 25 °C 320 mg/l. Poločas rozpadu se různí od způsobu aplikace a místa aplikace. 

Například v půdě je poločas rozpadu dvacet až sto dvacet dnů, v zásaditém prostředí se 

rozkládá daleko rychleji a na listech čtyři dny. V České republice byl dostupný pod názvem 

Furadan ve formě postřiků nebo granulí. Karbofuran je velmi toxický i při malých dávkách, 

má dráždivé účinky na kůži, oči, při vdechnutí či požití. Je nebezpečný pro vodní organismy 

a vyvolává dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (87). Zjištěné smrtelné dávky 

pro drobné ptáky jsou 0,41 – 4,15 mg/kg živé váhy (89). Smrtelná dávka pro člověka může být 

už po požití čtvrtině čajové lžičky (87) (88). Pro příklad lze uvést, že například u orla 

(Obrázek 2) je 50% šance na přežití při užití karbofuranu při dávce 19 mg/kg (87). 

 
Obrázek 2: Nalezený otrávený Orel mořský, foto: archiv ČSO/Jiří Bohdal (89) 
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Jak už bylo zmíněno, na intoxikaci karbofuranem umírají zejména draví ptáci. Jsou 

kladeny otrávené návnady, jež mají sloužit k otravě např. lišek, kun, vyder, atd. Dravci, 

zvláště v zimě při souvislé sněhové přikrývce, dávají přednost uhynulé zvěři. Samotné 

kladení návnad v podobě uhynulých zvířat nemá negativní vliv, pokud nejsou obohaceny 

o karbofuran, kde je obvykle do návnad přidáván ve formě granulí. Granule zbarvují 

vnadidla do růžova až do fialova, jako je patrné na Obrázku 3.  

 
Obrázek 3: Uhynulé káně lesní s návnadou otrávenou karbofuranem (90). 

Tyto návnady jsou pak umísťovány na polích, v blízkosti řek, na okrajích lesů. Při 

pozření pták velmi záhy umírá v silných křečích. Jsou zaznamenány případy, kdy se takto 

otrávili např., káně lesní, sokol stěhovavý, orel mořský, orel skalní, luňák červený, luňák 

hnědý, ale i psi a kočky, aj. U všech těchto uvedených druhů byla laboratorně prokázaná 

otrava karbofuranem (89).  

Vzhledem k nákladným programům na mezinárodní úrovni věnovaným na ochranu 

zvláště chráněných ptáků jako je např. Návrat orla skalního do Beskyd, je zarážející, že jsou 

stále častěji nacházeni jedinci, jež podlehli právě na intoxikaci látkou karbofuran. Ve snaze 

vyřešit tuto situaci byla v roce 2006 Českou společnosti ornitologickou vypsána odměna za 

dopadení traviče ve výši 20 000 Kč a měla mít platnost do roku 2007. Díky příspěvkům se 

odměna navýšila na 70 000 Kč a lhůta se prodloužila až na rok 2010. Avšak od doby, kdy byla 

vypsána, nebyl nikdo dopaden ani potrestán, tudíž se stala bezpředmětnou a byla zrušena (89). 
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7.2 Otrava bromadiolonem 

Látka bromadiolon s 0,005% zastoupením v přípravku Lanirat® MICRO, měl za 

následek úhyn bezmála 1 500 racků chechtavých v jejich hnízdní kolonii Chomotouvského 

jezera (1). Jedná se o přípravek na ochranu rostlin ve formě nástrahových granulí určený 

v zemědělství k plošnému hubení hraboše polního. Obrázek 4 znázorňuje Lanirat® 

MICRO, jedovatý antikoagulantní rodenticid.  

 
Obrázek 4:Rodenticid Lanirát®Micro (91) 

Je nebezpečný pro zvěř a ostatní suchozemské obratlovce, ryby a jeho zbytky by se 

neměly dostat do povrchových vod. Pro ptáky je jedovatý a nesmí být používán v místech, 

kde by mohl být považován za potravu (92). Snižuje srážlivost krve a při pitvě, prováděnou 

ve Státním vetrinárním ústavu v Olomouci, byly v tělech nalezených racků zpozorovány 

rozsáhlé krevní výlevy do podkoží v oblasti prsní krajiny, v prsní svalovině, v oblasti 

žaludku a střev. K intoxikaci došlo v oblasti od 100 m do cca 7 000 m od okolí, kde byl 

rodenticid aplikován. Byla však nastolena otázka, zda došlo k intoxikaci bezprostředně po 

požití rodenticidu (primárně), či po požití přiotraveného hraboše (sekundárně). Je ale zřejmé, 

že tito jedinci zhynuli na intoxikaci bromadiolonem (1). 
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8 ZÁVĚR 

Ve vývoji nových pesticidních látek je vynakládáno veliké úsilí ve snaze vyrobit 

takové látky, aby co nejefektivněji působily pouze na cílový objekt, a aby neměly žádné 

vedlejší vlivy na necílové organismy. Z mého pohledu se domnívám, že vedlejší účinky na 

necílové organismy lze pouze eliminovat nikoli je zcela vyloučit. Vede k tomu celá řada 

indicií a podstata tohoto problému se nachází v rozdílné citlivosti jednotlivých druhů 

organismů. Nelze dosáhnout stavu, kdy po ošetření například herbicidem, nedojde 

k zasažení i jiných živých organismů. Je nutné mít na paměti, že jak rostliny, tak 

živočichové jsou součástí křehkého ekosystému a při narušení ekologické rovnováhy 

dochází mnohdy k nenávratným škodám. 

Největší perspektivu, dle mého názoru, mají biopesticidy, které využívají 

degradační vlastnosti přirozeně se vyskytujících organismů. Však doba, než budou 

chemické pesticidy zcela nahrazeny biologickými, pokud k tomu někdy dojde, je příliš 

dlouhá. Do té doby je nezbytné nejen na minimum snižovat rizika plynoucí z chemických 

pesticidů, ale především naučit se je účinně odstraňovat ze složek životního prostředí. Už 

nyní je patrná snaha využívat přirozených zdrojů a technologií k odstraňování, což je nejen 

ekologicky, ale i ekonomicky šetrnější. Za pozitivní metody považuji využívání 

membránové separace či ozonizace z vodního prostředí a z půdního prostředí například 

využití fytoremediace a bioremediace. 

Je jisté, že lidstvo je na pesticidech závislé a samotná příroda již není schopna 

samostatné regulace. Je třeba vyvíjet nejen stále nové a šetrnější pesticidy, ale hlavně 

hledat všechny dostupné cesty, jimiž by se daly negativní vlivy pesticidů maximálně 

eliminovat. 
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