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Přílohy 

Příloha č. 1 

Popis použitých analytických metod 

Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (dále AAS) je jednou z nejrozšířenějších 

a nejpoužívanějších analytických metod, která je používána především pro selektivní 

vyhodnocování prvků, citlivost a relativně snadnou obsluhu. Jedná se o kvantitativní 

metodu elementární analýzy pro více než 60 prvků (převážně kovových). Metodu 

lze použít pro vzorky ve formě zředěných roztoků, vodných i nevodných, ojediněle 

pro plyny. Rovněž lze stanovit prvky i ve vzorku s velkým přebytkem doprovodných látek 

bez předchozích složitějších úprav a separací. Principem AAS je absorpce záření volnými 

atomy v plynném stavu, které vznikají v atomizátorech, tzv. proces atomizace v prostředí 

s vysokou teplotou (2 000 – 3 000 K). Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony 

určité energie – záření o určité vlnové délce. Energetická hodnota fotonů 

je charakteristická pro určitý druh atomu a počet absorbovaných fotonů je mírou 

množství stanovovaných atomů. Rozmezí vlnových délek záření je 190 – 85 nm. 

Prvek se stanovuje při vlnové délce rezonanční čáry, u které je absorpce nejintenzivnější. 

Poté se naměřená hodnota absorbance pro vzorek porovnává s hodnotami absorbance 

pro standardy na základě kalibrační křivky. Kalibrační křivka zobrazuje závislost naměřené 

absorbance na analytické koncentraci prvků. Pokud je koncentrace prvků malá, je křivka 

lineární, v případě vyšších koncentrací se křivka ohýbá k ose koncentrací1. 

Záření ze zdroje prochází absorpčním prostředím – atomizátorem, optickou 

soustavou a dopadá na detektor a zařízení, kde se měří a vyhodnocuje signál. Atomizátor 

je zařízení schopné dostatečně přeměnit stanovovaný prvek na atomovou páru. Podle 

použitého atomizátoru lze rozdělit AAS jako2:  

                                                           
1
 Holzbecher, Z., Churáček, J., Hejtmánek, M., Kotrlý, S., Ksandr, Z., Vláčil, F., a Vrbský, J. 1987. Analytická 

chemie. SNTL – Nakladatelství technické literatury Praha, 662 s. 
2
 Komárek, J. 2000. Atomová absorpční spektrometrie. Masarykova univerzita, Brno, 85 s. ISBN 80-210-

2500-X. 
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• Plamenová AAS – dávkování vzorku do atomizátorů probíhá kontinuálně, 

například zmlžování do plamene je koncentrace atomů analytu v plynné fázi 

atomizátoru funkcí koncentrace analytu v roztoku. Časovým průběhem signálu 

je signál měnící se jen v rámci šumu a vyhodnocována je výška signálu. 

• AAS s elektrotermickou atomizací – vzorek je dávkován ve velmi malém 

množství, proto je počet atomů v atomizátoru funkcí množství analytu 

v dávkovaném vzorku. Časovým průběhem signálu je signál měnící se v rámci 

pulsu a hodnotí se výška nebo plocha signálu.  

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

Principem atomové emisní spektrometrie je atomizace prvků obsažených 

ve vzorku ve vhodném excitačním zdroji, kdy atomy nebo ionty přecházejí do vyššího 

energetického stavu. Při návratu na nižší energetickou hladinu částice emitují 

charakteristické čárové spektrum. Intenzita spektrální čáry je úměrná koncentrace prvku v 

měřeném vzorku. Zdrojem excitace je například plamen, jiskrový výboj nebo plazmový 

výboj. 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (dále jen ICP-AES) 

je nejvíce a nejběžněji používanou variantou emisní spektrální analýzy atomových 

optických spekter, tedy záření vysílaného excitovanými atomy, příp. ionty prvků. Budícím 

zdrojem je indukčně vázané plazma, kde je nosným plynem argon. Argon, resp. plazma 

je vysoce ionizovaný plyn, který má jednoduché spektrum a je snadno ionizovatelný. 

Metoda ICP – AES je multielementární analýza, která disponuje nižšími detekčními limity 

než plamenová AAS. Působením vysokých teplot a dodáním velkého množství energie 

je na krátkou dobu měřený prvek převeden do excitovaného atomárního stavu a zpětným 

přechodem do nižších energií je emitováno čárové spektrum – záření obsahují specifické 

spektrální čáry. 

Vzorek je přiváděn do analyzátoru peristaltickým čerpadlem, následně je zmlžován 

(pneumatické zmlžovače, ultrazvukové zmlžovače) a poté je veden do mlžné komory. 

Vysokofrekvenčním generátorem je unášen plazmovou hlavicí do monochromátoru, resp. 

polychromátoru, odkud se odráží na detektor záření. 
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Před vlastní analýzou vzorků je nutné připravit kalibrační křivky pro následné 

odečítání naměřených koncentrací. Tyto kalibrační křivky jsou sestavovány analyzátorem 

z připravených standardů roztoků, vzhledem k předpokládanému znečištění vzorků. 

Během měření se používají vzorky s demineralizovanou vodou, jednak pro pročištění 

přístroje a jednak pro ověření správného měření obsahu prvků ve vzorcích. Pro analýzu 

vzorků je nutné provést jejich demineralizaci, poté je možné provést měření v kapalném 

skupenství vzorků3.  

Stanovení rtuti – Advanced mercury analyser AMA 254 

Stanovení koncentrace rtuti ve vodném výluhu zeminy, resp. odpadu bylo 

provedeno samostatně a to vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto prvku. 

Pro stanovení Hg byl použit jednoúčelový atomový absorpční spektrometr Avanced 

mercury analyser AMA 245 (dále AMA 254). Přímé stanovení obsahu rtuti lze provést 

v kapalných i pevných vzorcích. Jednu z hlavních výhod při uplatnění této metody 

představuje absence předúpravy vzorku (rozklad, separace). Tato metoda disponuje 

vysokou citlivostí stanovení a nezávislostí výsledku stanovení na matrici vzorku 

a to především technologie generování par kovové rtuti s následným zachycením 

a  bohacením na zlatém amalgamátoru. Další výhodou je rychlost analýzy (cca 5 min 

na jedno opakování). 

Po ustálení podmínek v peci přístroje AMA 254 a vyčištění jeho systému je možné 

spustit analýzu vzorků. Před každým měřením je nutné nachystat navážku rozemletého 

vzorku o hmotnosti 13 – 15 mg (množství navážky závisí na předpokládané koncentraci 

rtuti v materii). Takto upravený a navážený vzorek je vložen na spalovací lodičku a přes 

řídící počítač musí být zadány příslušné parametry (např. hmotnost navážky) spolu 

s příkazem zavedení do spalovací trubice. V této trubici je vzorek vysušen a poté spálen. 

Po rozkladu jsou produkty spalovacího procesu vedeny přes katalyzátor (dokončení 

oxidace a zachycení látek kyselé povahy) a amalgamátor, na kterém je selektivně 

zachycena rtuť. Celá plynová cesta je, od vstupu až po výstup, vyhřívána na 120°C.  Rtuť 

je z amalgamátoru uvolněna krátkodobým ohřevem a oblak rtuťových par je nosným 

                                                           
3
 Praus, P., a Plachá, D. 2008. Studijní opora předmětu - Vybrané kapitoly z instrumentální analýzy. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, 206 s. 
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plynem unášen přes delší měřící kyvetu. Veškerá rtuť se shromažďuje ve zpožďovací 

nádobce a z ní vstupuje do měřící kyvety, kde je měřena absorbance záření atomy rtuti 

na vlnové délce 253,65 nm. Zdrojem záření je nízkotlaká rtuťová výbojka, záření prochází 

interferenčním filtrem a je detekováno pomocí polovodičové UV diody. Analyzátor 

pracuje ve dvou rozsazích, automaticky volených softwarem přístroje, aby nebyla 

překročena hodnota absorbance 0,8. První rozsah je nižší a odpovídá zhruba 0 – 30 µg Hg 

a druhý rozsah odpovídá až hodnotě 500 µg. 

Každý vzorek podléhá třem měření. Výsledná hodnota rtuti ve vzorku je průměrem 

předchozích naměřených koncentrací4. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (dále XRFS) je nedestruktivní metoda 

pro určování chemického  - prvkového – složení látek. Jedná se o nedestruktivní metodu, 

která používá měření intenzity fluorescenčního záření emitovaného prvky. Fluorescenční 

záření je sekundární rentgenové záření, které je charakteristické pro všechny prvky a jeho 

následnou detekcí je možné určit množství přítomných prvků. Po ozáření vzorku 

vysokoenergetickým rentgenovým spektrem jsou vybuzeny elektrony z vnitřních 

elektronových hladin a při zaplnění vakantních pozic jsou vyzářeny kvanta, která jsou 

inherentní pro každý přítomný prvek. Následně je vyobrazeno RTG emisní spektrum 

(viz Obrázek č. P1 č. 1) s charakteristickými čárami každého prvku, který se ve vzorku 

nachází. Intenzita těchto spektrálních linií je přímo úměrná množství jader daného druhu 

a lze s její pomocí vyjádřit míru koncentrace sledovaného prvku567. 

                                                           
4
 Komínková, J. 2010. Atomová absorpční spektrometrie – stanovení rtuti pomocí analyzátoru AMA 254. 

Pracovní text pro Podzemní výukové středisko JOSEF. VŠCHT Praha: Ústav analytické chemie, 4 s. 
5
Vávra, V. & Losos, Z. Základní metody výzkumu minerálů. Metody výzkumu chemického složení minerálů. 

Multimediální studijní texty z mineralogie. Masarykova univerzita, Ústav geologických věd – Sekce věd o 
Zemi, Přírodověcká fakulta. Dostupné online na WWW < 
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/9045979/web/kapitola5/1.html > [2009]; [cit. 2015-04-04].  
6
 Říha, J., Brejchová, D., Menšík, P., Koscelník, P., a Chvojka, O. 2013. Možnosti využití nedestrukivních 

analýz na bázi RTG záření v archeologii. AntropoWebzin. 3: 111–119. ISSN 1801–8807. 
7
 Koplík, R., Čurdová, E., a Mestek, O. 1997. Speciace stopových prvků ve vodách, půdách, sedimentech 

a biologických materiálech. Chemické Listy. 91: 38–47. ISSN 1213-7103. 
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Obrázek P1 č. 1: Emisní čáry charakterizující jednotlivé prvky5 

Elektronová mikroskopie 

Princip elektronové mikroskopie je založen na vlnových vlastnostech elektronů. 

Tato metoda je analogií klasické optické mikroskopie. Zdrojem světla však není světelný 

svazek, ale elektronová tryska a optické čočky jsou nahrazeny elektromagnetickými 

čočkami. Vzorky jsou v mikroskopu umístěny v komoře, ve které je během mikroskopie 

vytvořeno vakuum (řádově až 10-5 Pa), tak aby nedocházelo k interakci elektronů 

s atmosférou, která ovlivňuje dráhu letících elektronů v elektronovém svazku. 

Zjednodušeně lze rozdělit elektronové mikroskopy do dvou kategorií. První z nich 

je skupina mikroskopů pojmenované jako řádkovací neboli rastrovací označované 

zkratkou SEM – scanning electron microscope. Druhou skupinou jsou elektronové 

mikroskopy označované zkratkou TEM – transmission electron microscope – známé jako 

prozařovací neboli transmisní elektronové mikroskopy. SEM jsou používány pro zobrazení 

a analýzu povrchů různě velkých vzorků, na rozdíl od TEM, které jsou využívány 

pro pozorování a analýzu vnitřních struktur vzorku a pro zobrazení jednotlivých atomů. 

Při transmisní mikroskopii musí vzorek vyhovět řadě kritérií, zejména pak musí 

být dostatečně tenký (10 – 500 nm) aby jím svazek elektronů prošel. Pro obě kategorie 

mikroskopů platí, že vzorek umisťovaný do komory přístroje musí být zcela vysušený. 
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Při analytických měřeních byla použita rastrovací elektronová mikroskopie (dále SEM), 

proto se bude popis použité metody týkat pouze této kategorie. 

Rastrovací elektronový mikroskop pracuje na principu dopadu tenkého svazku 

elektronů, který dopadá postupně na všechna místa vzorku. Emitovaný (odražený) 

paprsek je poté převeden na viditelný obraz. Jsou rozlišovány čtyři skupiny elektronů 

opouštějící povrch vzorku (viz Obrázek č. P1 č. 2): 

• Zpětně odražené elektrony – informace o reliéfu vzorku a o materiálovém 

složení. Zobrazují povrch preparátu, funkce označovaná jako back-scattered 

electrons (BSE). 

• Sekundární elektrony – převážně topografické informace. Zobrazují povrch 

preparátu.  

• Augerovy elektrony – jsou elektrony excitované z atomu materiálu a zjištěním 

jejich energie lze provádět prvkovou – kvalitativní – analýzu. 

• Primární elektrony – prolétávají do soustavy elektromagnetických čoček 

a dávají vzniku výše popsaných elektronů, včetně RTG záření.  

Dalším vygenerovaným signálem při interakci primárního svazku se zdrojem je i 

RTG záření, ze kterého je možné určit prvkové složení preparátu v dané oblasti a při 

porovnání s vhodným standardem určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků8. 

                                                           
8
 Jäger, A. & Gärtnerová, V. Elektronovým mikroskopem do nitra materiálů aneb jak vypadá jejich struktura. 

Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, v. v. i. Dostupné online na WWW 
<http://www.fzu.cz/popularizace/elektronovym-mikroskopem-do-nitra-materialu-aneb-jak-vypada-jejich-
struktura> [2008-2014]; [cit. 2015-04-10]. 
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Obrázek P1 č. 2: Signály nesoucí informace o pozorovaném vzorku vznikající při dopadu elektronů 

na vzorek8 
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Sekvenční extrakce podle Tessiera 

Tabulka P1 č.  1: Postup sekvenční extrakce podle Tessiera 

Krok Extrakční činidlo Podmínky Izolovaná frakce 

1 1 M MgCl2 (40 ml) Extrakce 1 h za plynulého 
míchání   

Vyměnitelná 
frakce 

2 1 M CH3COONa (40 ml) 
pH 5 upraveno CH3COOH 

Extrakce 5 h za plynulého 
míchání   

Frakce vázaná na 
karbonáty 

3 0,04 M NH2OH.HCl (100 ml) 
ve 25 % CH3COOH 

Extrakce 6 h za občasného 
míchání, 96 ± 3°C 

Frakce vázaná na 
oxidy Fe a Mn 

4 0,02 M HNO3 (15 ml) + 30 % 
H2O2 (5 ml); pH roztoku 
bylo upraveno HNO3 na 
hodnotu pH=2) 
30 % H2O2 (15 ml) 
CH3COONH4 ve 20 % HNO3 

Extrakce 2 h za občasného 
míchání, 85 ± 2°C  
 
Extrakce 3 h, 85 ± 2°C 
Po ochlazení dalších 30 min 
míchání 

Frakce vázaná na 
organickou hmotu 

5 HF (4 ml) 
4 HNO3 + 4 HClO4 (lučavka 
královská) 
3 HCl + HNO3 
4 HNO3 + 4 HClO4 (lučavka 
královská) 
4 HClO4 (4 ml) 
4 HNO3 + 4 HClO4 (lučavka 
královská) 

 
     Odpaření varem 
 
 
 
Roztok byl zfiltrován a 
doplněn 
demineralizovanou vodou 
do odměrné baňky (50 ml) 

Reziduální frakce 
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Příloha č. 2  

Historie konopí 

Konopí (Cannabis) patří mezi jednu z nejstarších kulturních plodin lidstva 

a její důležitost v životě obyvatel Země měla v čase poměrně rychlou vzrůstající tendenci. 

Tato rostlina pochází z mírného pásma Eurasie. Rozšíření této rostliny směřovalo 

ze střední Asie do Evropy, následně Afriky a nakonec do Ameriky. První informace 

o pěstování a využívání konopí v běžném životě obyvatel se objevují v Číně. Podle 

historických a archeologických nálezů je pravděpodobné, že Číňané byli prvním národem, 

který pěstoval a využíval divoké konopí pro jeho technické vlastnosti, tedy na vlákno 

a semena, které následně lidé zpracovávali pro různé účely. Naopak kmeny Indiánů byli 

zřejmě první v užívání konopí pro jeho psychotropní účinky. Postupem času došlo 

ke zplanění rostliny a proto je dnes naprosto běžnou kulturní plodinou v mnoha zemích. 

Až do začátku 19. století bylo konopí zpracováváno především na stonek9 semeno. Tehdy 

si však Němec žijící v Americe George W. Schlichten nechal patentovat dekortikační 

zařízení – přístroj pro oddělování konopného vlákna od pazdeří (dřevité části) ze stonku 

rostliny. Tato událost poskytla konopí velký potenciál pro jeho budoucí uplatnění 

v průmyslu. O pár let později proběhla v USA velmi negativní politická kampaň zaměřená 

na zneužívání konopí jako drogy, která způsobila naprostý útlum rozvoje předchozích 

myšlenek. Tato situace, kdy probíhaly veřejné boje mezi zástupci politických stran, 

zemědělci a zpracovateli konopí trvala téměř třicet let až do doby, kdy OSN v roce 1961 

vydala příkaz k pěstování konopí a jeho následné využívání pouze pro vědecké 

a medicínské účely. To však trvalo pouze do roku 1985 a až v roce 1991 umožnila několika 

evropským zemím zvýšit výměry osevních ploch současně za průběhu šlechtění odrůd 

konopí s minimálním obsahem THC10. 

Historie konopí v českých zemích sahá až do doby středověku. V některých zdrojích 

se objevuje informace o konopném textilu starém 5 000 let, který byl objeven v moravské 

Mohelnici. Přesleny využívané na předení jsou dochovány z doby 2 200 let př. n. l. 

                                                           
9
 Clarke, R. C. 1999. Chapter 1. Botany of the Genus Cannabis. Advances in Hemp Research. Editor: Paolo 

Ranali. The Haworth Press, Inc., 272 s. ISBN 1-56022-872-5. 
10

 KONOPA, občanské sdružení. Co je technické konopí. Botanická charakteristika. Dostupné online na 
WWW < http://www.konopa.cz/cs/o-nas/co-je-technicke-konopi.html > [2015]; [cit. 2015-01-21]. 
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Tato kulturní plodina měla význam především v oblasti výroby textilií jako je plátno, 

provazů a lan, stavebnictví, potravinářství a papírenství11. Tradice využívání konopí 

se potýkala s nesnadným zpracováním, to však nebránilo jejímu pokračovaní až do 20. 

století. Právě zvyšování finančních nároků na sklizeň konopí a složitost technologických 

postupů při zpracování jeho rostlinných částí vedlo k postupnému úpadku jeho 

využívání12. V České republice se technické konopí opět dostalo na pole až v roce 1998 - 

1999. V současné době je využívání produktů vyrobených z technického konopí velmi 

oblíbenou alternativou využívání konvenčních materiálů. Jeho využití se objevuje v široké 

škále odvětví textilního, potravinářského, papírenského, kosmetického, energetického 

až po stavební průmysl. 

  

                                                           
11

 TRČKOVÁ, J., K. Konopí – rostlina historická –rostlina budoucnosti. Dostupné online na WWW 
<http://www.konopa.cz/historie/konopi-rostlina-historicka-rostlina-budoucnosti.html> [2010-09-17]; [cit. 
2015-01-10]. 
12

 Kotyza, P. 2012. Ekonomika pěstování technického konopí v ČR: Případová studie Rakovnicka. Think 
Together 2012, Doktorská vědecká konference, 6. ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 12 s. ISBN 
978-80-213-2275-2. 
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Příloha č. 3  

Technické konopí v číslech 

Vzhledem k povaze a širokému uplatnění konopného vlákna v ČR například 

v papírenském průmyslu při výrobě papíru, ve stavebnictví pro výrobu řady izolačních 

materiálů a geotextilií, dále v zemědělství i energetickém průmyslu se využití technického 

konopí se začalo ověřovat znovu v roce 1998. V letech 1997 a 1997 bylo konopí pěstováno 

pouze experimentálně na pozemku s výměrou max. 2 ha. V roce 1999 již byly 

v ČR povoleny dvě odrůdy konopí. V následujících letech se k nim přidala řada dalších 

odrůd a současně se zvyšovaly osevní plochy, které v roce 2007 dosáhly výměry až 1 538 

ha. Konopí bylo v období let 2000 - 2007 pěstováno jednak pro energetické využití, textilní 

zpracování, zpracování na vlákno i pro produkci osiva (viz Tabulka P3 č. 1).  
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Tabulka P3 č. 1: Plochy a produkce konopí setého v ČR13 

Rok 

Osevní plocha 

Výnos semene 

při pěstování 

na semeno 

Výnos stonku Výnos vlákna 

Výnos hmoty 

pro 

energetické 

využití 

ha t.ha
-1

 t.ha
-1

 t.ha
-1

 t.ha
-1

 

2000 129 0,8 9 2,3 10 

2001 29 0,8 9 2,3 10 

2002 91 0,9 9,5 2,4 10,5 

2004 307 0,7 9 1,5 10 

2005 156 0,6 9 1,5 8,5 

2006 1 155 0,6 8,6 1,9 9,5 

2007 1 538 0,6 6 1,8 8,5 

2008 518 0,7 8 1,6 6,5 

2009 228 0,6 8 1,4 7 

2010 236 

2011 290 

2012 275 

 

I přes výše vyjmenované benefity a zvyšující se poptávku po konopí ze strany 

papíren i automobilového průmyslu a nábytkářů se počet osevních ploch 

v České republice snižuje právě od nejsilnějšího roku 2006/2007 (viz Obrázek P3 č. 1). Ani 

v roce 2013 osevní plocha konopí setého nepřesáhla 200 ha. Prognóza rozšiřování 

osevních ploch je však podle odborníků pozitivní a to také proto, že konopí je plodina 

nenáročná a přizpůsobivá. Důvodem takto rapidního poklesu osevních ploch může být 

hospodářská krize, která snížila cenu krátkého vlákna. Díky široké škále uplatnění a svým 
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 Kocourková, B., Pluháčková, H., a Růžičková, G. 2014. Pěstování speciálních plodin. Mendelova univerzita 
v Brně, Agronomická fakulta, 100 s. ISBN 978-80-7509-020-1. 
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vlastnostem má vysoký potenciál jako jeden z nenahraditelných obnovitelných zdrojů 

energie14 15.  

 

Obrázek P3 č.  1: Osevní plochy konopí setého v letech 2007 – 2012 

V zemích EU v roce 2009 klesl počet osevních ploch z 27 na 14 544 ha. Evropský 

prim v pěstování konopí - množství osevních ploch - nese již několik let Francie 

(viz Tabulka P3 č. 2). Ta spolu s Itálií, Polskem a Německem tvoří majoritní dodavatele 

konopných surovin do ČR. Větší osevní plochy se také nacházejí na území Rakouska 

a Nizozemska. Dalšími evropskými zeměmi, kde je konopí pěstováno pro vlákno jsou 

Rusko a Ukrajina. Informace spojené s konopným vláknem z hlediska objemu, kvality 

a ceny nejsou oficiálně zveřejňovány ani sledovány. Jsou totiž považovány za podniková 

tajemství, a proto neexistují oficiální statistiky, které by hovořili o konkrétních číslech na 

trhu14. 
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 Ministerstvo Zemědělství ČR. 2010. Situační a výhledová zpráva len a konopí červen 2010. MZe ČR, 49 s. 
ISBN 978-80-7084-900-7. 
15

 Lnářský Svaz ČR. 2014. Len a konopí 2014. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v 
Brně, Národní odrůdový úřad, Brno, 46 s. ISBN 978-80-7401-086-6. 
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Tabulka P3 č. 2: Osevní plochy konopí setého v evropských zemích13 

Země 

Osevní plocha v ha 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2012/13 

Česko 158 1 086 1 530 518 142 236 275 

Dánsko 39 1 44 0 58 - 

Německo 1 985 1 233 824 896 1 197 800 600 

Španělsko 853 3 0 0 0 

Francie 9 315 7 303 8 800 6 187 11 326 7 797 1 200 

Itálie 157 236 404 263 0 

Litva - 0 0 5 136 - 

Maďarsko 277 198 0 0 0 100 

Nizozemsko 49 16 118 274 886 1 200 

Rakousko 342 546 500 52 40 200 300 

Polsko 129 762 1 081 987 452 282 400 

Slovensko 0 0 0 0 0 - 

Finsko 0 75 5 0 0 500 

Velká Británie 1 274 1 671 0 1 362 307 1 500 

Švédsko 0 0 820 0 0 200 

Rumunsko - - 73 0 0 

Celkem 14 577 13 130 14 199 10 544 14 544 
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Příloha č. 4 

Aplikace technologie fytoextrakce in situ - charakteristika stanoviště 

Výzkum proběhl na pozemcích společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby 

s.r.o. v Šumperku, který leží na severozápadu Moravy v Olomouckém kraji (viz Obrázek 

P4 č. 1); zeměpisná šířka N 49° 57' 55,74", zeměpisná délka E 16° 58' 12,04"; v nadmořské 

výšce 330 m.  

 

Obrázek P4 č.  1: Lokace stanoviště experimentu 
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Meteorologická data 

Podle Quitta (1971)16 spadá oblast do mírně teplé podoblasti s označením MT 3 

(viz Obrázek P4 č. 2). Charakteristika této oblasti je popsána v následujících tabulkách 

(viz Tabulka P4 č. 1, Tabulku P4 č. 2) 

 

Obrázek P4 č.  2: Klimatické regiony ČR17  
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 Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr., Brno, 16: 1 -73. 
17

 Pivec, J. Porovnání klimatické regionalizace ČR podle Moravce – Votýpky (1998) a Quitta (1971). ČZU, 
Praha. 2002. Dostupné online na WWW < http://janpivec.wz.cz/pivec.htm > [2002]; [cit. 2015-01-15].  
 



Technické aspekty regenerace brownfields 

XVII 
 

Tabulka P4 č.  1: Charakteristika oblasti MT316 

Počet letních dní 20 – 30 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 120 – 140 

Počet dní s mrazem 130 – 160 

Počet ledových dní 40 – 50 

Průměrná lednová teplota -3 -  -4 

Průměrná červencová teplota 16 – 17 

Průměrná dubnová teplota 6 – 7 

Průměrná říjnová teplota 6 – 7 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 110 – 120 

Suma srážek za vegetační období 350 – 450 

Suma srážek v zimním období 250 – 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 60 – 100 

Počet zatažených dní 120 - 150 

Počet jasných dní 40 - 50 

 

Tabulka P4 č.  2: Měsíční staniční data za rok 201418 

Stanice Měsíc Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

průměrná měsíční teplota [°C] 

Šumperk 1 2,3 6 10,1 12,9 16,2 20 16 14,5 9,6 7,1  1,7  10,5 

srážky [mm] 

Šumperk 33,6 11,9 53,7 22 50,6 35,9 45,7 136 66,7 16,3 16 47,6  44,7 

trvání slunečního svitu [h] 

Šumperk 31,9 56,3 188,7 174 170,2 231,1 247,9 152,9 159 64,8 19,3 29,7  127,5 
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 Český Hydrometeorologický Ústav. Historická data – Počasí - Měsíční data. Dostupné online na WWW 
<http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/P4_
Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_9_Mesicni_data&nc=1&portal_lang=cs#S_Mesicni_data>    [2015-01-
 5;][cit. 2015-01-15].  
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Příloha č. 5 

Postup přípravy vodného výluhu zeminy 

Postup přípravy vodného výluhu zeminy stanoví Metodického pokynu k hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadů zveřejněného ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 

200219. 

Vzorek pevného odpadu je za definovaných podmínek vyluhován vodou. 

Používaný postup je založen na předpokladu, že bude během zkoušky dosažené úplné 

nebo přibližné rovnováhy mezi ve vodě rozpuštěnou a pevnou fází jednotlivých složek 

přítomných v  odpadu. Pokud nedojde k úplnému rozpuštění pevné fáze, je tato 

nerozpuštěná složka odstraněna ze vzorku filtrací.  

Naváží se 10 g odebraného vzorku odpadu o velikosti částic < 4 mm, v případě 

přítomnosti větších částic je nutné laboratorní vzorek přesít. Pokud by bylo nutné vzorek 

před sítováním vysušit, nesmí být teplota vyšší než 40°C. Laboratorní je nutné předběžně 

upravit za dalších podmínek - např. sledování množství frakce při sítování, drcení 

pružných a plastických částí odpadu, odstranění obtížně drtitelného nebo nedrtitelného 

odpadu – aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. Následně je laboratorní vzorek 

homogenizován a vzniká zkušební vzorek.  

Vodný výluh je připravován z analytického vzorku odpadu. Před samotnou 

přípravou výluhu je nutné stanovit podíl sušiny ve vzorku. Poté je do příslušné 

vzorkovnice naváženo takové množství analytického vzorku, aby po doplnění vody byl 

ve vzorkovnici poměr vody a pevné fáze odpadu 10:1. Tato vzorkovnice se po naplnění 

uzavře a umístí se do třepačky. 

Po ukončení procesu otáčení vzorkovnice v třepačce je nutné nechat její obsah 

sedimentovat po dobu 15 minut (± 5 minut). Vodný výluh se slije, a pokud je potřeba, 

upraví se odstředěním a předběžnou filtrací přes papírový filtr s větší porozitou tak, 

aby mohl být následně přefiltrován přes membránový filtr o velikosti pórů 0,45 µm.  
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 Metodický pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněného ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 
12, prosinec 2002. 
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Příloha č. 6  

Vyhláška č. 294/2005 Sb. - Příloha č. 4 - Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na 

skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO1)   

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek 

tam stanovených, 

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005) nesmí 

překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze 

č.  pro výluhovou třídu číslo IIa , 

c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné 

hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, 

že je hodnota DOC ≤ 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 

v příloze č. 6) se nezjišťuje, 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7. 
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Příloha č. 7 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. - Příloha č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech 

využívaných na povrchu terénu  

Tabulka P7 č. 1: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Ukazatel 
Jednotka 

Limitní 

hodnota Kovy 

As mg/kg sušiny 10 

Cd mg/kg sušiny 1 

Cr celk. mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 
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Příloha č. 8 

Příprava výluhu odebrané zeminy v lučavce královské 

Vzorek o hmotnosti 3 g byl navážen do konické baňky o objemu 100 ml společně 

se 6 ml studené vody. Poté bylo přidáno 9 ml koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) 

a poté postupně v několika dávkách 27 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové (HCl). 

Směs se manuálně promíchá a zakryje sklíčkem a nechá se stát 16 hodin. Po uplynutí 

stanovené doby se 2 h vaří pod zpětným chladičem a po uplynutí doby se chladič 

vypláchne 20 ml 2% (obj.) HNO3 tak, aby se oplach dostal ke zbylé směsi. Po odstranění 

chladiče byla směs filtrována přes membránový filtr PRAGOPOR, velikost pórů 0,40 µm, 

filtrát je odebírán do odměrné baňky o objemu 50 ml. Po doplnění baňky je tento filtrát 

analyzován vhodnou analytickou metodou20. 
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 Yafa, Ch., a Farmer, J. G. 2006. A comparative study of acid-extractable and total digestion methods for 
the determination of inorganic elements in peat materiál by inductively coupled plasma-optical emission 
spektrometry. Analytica Chimica Acta. 557(1-2): 296–303. DOI: 10.1016/j.aca.2005.10.043. ISSN 00032670. 
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Příloha č. 9 

Kritéria, podle kterých je posuzováno znečištění zeminy uvedená v Metodickém 

pokynu MŽP z roku 1996  

Kritéria, podle kterých je znečištění zeminy posuzováno, jsou rozdělena do třech 

kategorií a jsou stanovena následujícím způsobem: 

• Kritéria A jsou pro sledované látky stanovena tak, že přibližně odpovídají jejich 

přirozeným obsahům v přírodě. V případě, že tato kritéria nejsou překročena, nejedná 

se o znečištění, ale o přirozené obsahy těchto látek. Pokud tato kritéria jsou překročena, 

jedná se o znečištění konkrétní složky životního prostředí – kromě oblastí s přirozeným 

vyšším obsahem sledovaných látek. Současně však nejsou-li překročena kritéria B, 

není znečištění pokládáno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro 

jeho posouzení – zahájení průzkumu nebo monitorování tohoto znečištění. 

• Kritéria B jsou zavedena pro sledované látky uměle a jsou dána přibližně aritmetickým 

průměrem kritérií A a C. Jsou-li tato kritéria překročena, znečištění může mít negativní vliv 

na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. V tomto případě je nutné 

shromáždit další údaje pro posouzení, zda se jedná o významnou ekologickou zátěž a jaká 

rizika mohou v této souvislosti vznikat. Pokud tedy dojde k překročení kritérií typu 

B je nutné se zaznamenaným znečištěním dále zabývat. Tento stav vyžaduje předběžné 

hodnocení rizik plynoucích z tohoto znečištění, zjištění jeho zdroje a také příčiny jeho 

vzniku. Podle výsledku pak rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu. 

• Kritéria C zohledňují fyzikálně-chemické, toxikologické, ekotoxikologické, popř. další 

(např. senzorické) vlastnosti látek. Tato kritéria jsou uvedena pro jednotlivé typy 

plánovaného využití území. Pokud jsou tato kritéria překročena, může být znečištění 

považováno za významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. 

Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou. Doporučené hodnoty cílových 

parametrů pro asanaci, v závislosti na výsledku analýzy rizik mohou být i vyšší než jsou, 

uvedená kritéria C. Nezbytným podkladem pro rozhodnutí o způsobu nápravného 

opatření jsou mimo analýzu rizika studie, které zhodnotí technické a ekonomické aspekty 

navrženého řešení. 

  



Technické aspekty regenerace brownfields 

XXIII 
 

Příloha č. 10 

Sekvenční extrakce podle Tessiera – Popis extrakčních frakcí 

Tessier et al. (1979)21 uvádí, že toxicita kovů nezávisí pouze na jejich celkové 

koncentraci v půdním prostředí, ale také na formě, ve které se v tomto prostředí nachází 

a způsobu jakým jsou v půdním prostředí vázány. Sekvenční extrakcí lze získat řadu 

informací o kovech v konkrétní zemině, jako jsou například: jejich původ, způsob výskytu, 

fyzikálně – chemická a biologická dostupnost, mobilita a doprava těchto kovů. Sekvenční 

extrakce podle Tessiera je využívána ke stanovení odhadu biodostupných podílů kovů pro 

organismy v jednotlivých fyzikálně – chemických frakcích. Je rozlišováno pět frakcí, 

ze kterých jsou postupně extrahovány sledované kovy navázané v každé z nich.  

• Iontově vyměnitelná frakce je podíl slabě sorbované specie kovů, které jsou vázány 

na půdním povrchu slabými elektrostatickými silami a jsou uvolňovány iontově 

výměnnými procesy. Tyto formy lze považovat za aktuálně biodostupné, 

popř. mobilní. 

• Frakce vázaná na uhličitany je podíl kovů, které jsou vázány v karbonátech, 

ty je nutné dokonale rozpustit, protože mohou vázat těžké kovy (Pb, Zn, Cd). 

Složení této frakce je závislé na pH a k uvolnění prvků dochází změnou 

acidobazických podmínek prostředí směrem k jejich nižším hodnotám.  

• Frakce vázaná na oxidy manganu společně s oxidy železa charakterizuje podíl kovů 

pevně sorbovaných na Fe a Mn fázích. Takto vázané prvky se uvolňují do roztoku 

změnou oxidačně – redukčního potenciálu do jeho nižšího stavu. 

• Frakce vázaná na organickou hmotu přestavuje kovy vázané v organické hmotě 

a v sulfidech. Tyto kovy se začnou uvolňovat do prostředí důsledkem degradace 

organických látek a rozkladem sulfidů změnou jejich fyzikálně – chemických 

vlastností, tzn. oxidací. 
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 Tessier, A., Campbell, P. G. C., a Bisson, M. 1979. Sequential extraction procedure for the speciation of 
particulate trace metals. Analytical chemistry. 51(7): 844-851. DOI: 10.1021/ac50043a017. ISSN 0003-2700. 
 



Technické aspekty regenerace brownfields 

XXIV 
 

• V reziduální (zbytkové) frakci se nachází podíl kovů pěvně vázaných v silikátové 

matrici na primární a sekundární minerály. Tyto formy se do vodného prostředí 

neuvolňují. 
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Příloha č. 11 

Popis vybraných toxických kovů 

Baryum 

Baryum je zástupcem alkalických kovů, který byl poprvé objeven jako baryt nebo-li 

síran barnatý (BaSO4) z něhož je také nejčastěji získáván. V zemské kůře je rozšířeným 

prvkem s průměrným obsahem v určitém prostředí (hornina, litosféra) 390 g/t (ppm), stojí 

na 15. místě v poměrovém obsahu zastoupení prvků v zemské kůře. Tento prvek 

se nachází v široké řadě horninotvorných minerálů, jako jsou například živce, slídy, 

pyroxeny, apatit, kalcit. Baryum je nejreaktivnějším kovem alkalických zemin.  

Výskyt barya v životním prostředí 

Baryum se v životním prostředí vyskytuje nejen přirozeně v matečných horninách, 

ale je do něj i uměle zavlečen průmyslovou činností. Vyskytuje se v elektrárenském 

průmyslu (uhelné elektrárny), chemickém průmyslu, při spalování odpadů při výrobě 

pyrotechnických materiálů, pesticidů, elektroniky, léčiv, chlóru dále také ve sklářském 

průmyslu a je součástí odpadů z většiny zmiňovaných průmyslových odvětví.  

Vliv na lidské zdraví 

V lidském těle se baryum objevuje v setinách miligramů na kilogram lidské váhy, 

při zvýšení jeho koncentrace (cca 0,2 g/kg) dochází k akutním otravám zapříčiněných 

především požitím jeho rozpustných sloučenin. Tento prvek je pro lidský organismus 

toxický. K otravám baryem a jeho sloučenin jsou nejčastěji exponováni pracovníci 

v chemickém průmyslu a také například svářeči. Dále jsou to lidé žijící v bezprostřední 

blízkosti rizikových provozů. Do lidského organismu se však nejčastěji dostává skrze 

potravinový řetězec, pitnou vodu a nejméně ovzduší. Způsob využití barya, resp. jeho solí 

se jeho rezidua objevují nejčastěji právě v půdách. 

Baryum je jedním z prvků, o kterých není doposud zjištěno tolik informací jako 

o jiných těžkých kovech, například jeho koncentrací v životním prostředí22. 
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 Petrlík, J. & Válek, P. Chemické látky – baryum. Dostupné online na WWW < http://arnika.org/baryum> 
[2014]; [cit. 2015-05-03]. 
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Kadmium 

Obecná charakteristika 

Kadmium náleží do skupiny těžkých kovů. V přírodě se vyskytuje pouze výjimečně. 

Poměrné množství kadmia v zemské kůře je asi 0,15 – 0,2 mg/kg a je tedy mezi 

chemickými prvky zemské kůry na 67. místě. Doprovází zinečnaté rudy, ze kterých se také 

vyrábí frakční destilací anebo elektrolýzou. Kadmium je reaktivní a reaguje se sírou, 

halogeny i dalšími nekovy. Na vzduchu tvoří oxid kademnatý. Sloučeniny kadmia jsou 

velmi jedovaté a to zejména, protože vytváří i organické sloučeniny. Tento kov se používá 

jako přísada do různých slitin, na výrobu galvanických článků, dále se používá v jaderných 

elektrárnách jako lapač neutronů, antikorozní materiál a také například jako stabilizátor 

při výrobě plastů (PVC). 

Výskyt kadmia v životním prostředí 

Kadmium se do životního prostředí nenachází přirozeně a dostává se do něj několika 

cestami. Do ovzduší se dostává v důsledku spalování uhlí a odpadů, dále z dolů a rafinérií. 

Do vody se uvolňuje z odpadních vod z domácností i průmyslu. Do půdy se kadmium 

dostává z hnojiv, které obvykle obsahují určité množství tohoto těžkého prvku. Dalšími 

zdroji znečištění půd a vod jsou jeho úniky z provozů k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Kadmium se do životního prostředí dostává pomocí cigaretového kouře, jehož je součástí.  

Vliv na lidské zdraví 

V lidském těle se kadmium hromadí především v ledvinách a játrech. Příjem tohoto prvku 

již v malých dávkách může vést k selhání ledvin. Nebezpečný je také pro vyvíjející plod, 

kdy může dojít k jeho průchodu placentou z krve ženy. Tento kov dokáže vytěsnit zinek 

z různých enzymů a tak může dojít k porušení průběhu metabolických reakcí. Při jeho 

zvýšené koncentraci v životním prostředí člověka narůstá riziko rakoviny některých 

orgánů23. 
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Olovo 

Obecná charakteristika 

Olovo je nejrozšířenější ze skupiny těžkých kovů. V přírodě se v ryzí formě vyskytuje pouze 

vzácně. Je převážně vázáno ve sloučeninách a jeho nejvýznamnější rudou je galenit. Olovo 

se používá k výrobě akumulátorů, přidává se do různých slitin a pájek. Olovo v podobě 

jeho organických sloučenin bylo přidáváno také do autobenzínů, to ale zavedením 

bezolovnatých paliv ustalo. Antropogenním zdrojem olova je sklářský průmysl, 

elektrotechnický průmysl, chemický a také strojírenský průmysl. Olovo se rovněž používá 

při výrobě pyrotechniky.  

Výskyt olova v životním prostředí 

Olovo se do životního prostředí dostává prostřednictvím antropogenních činností. 

Do půdy a prachu se olovo dostává z primárních zdrojů, jakými jsou především barvy, 

průmyslová výroba, olovnatý benzin a další. Půda je kontaminovaná také spadem částic 

olova z ovzduší, z domovních odpadů a používáním hnojiv (obsahující odpadní kaly).  

Vliv na lidské zdraví  

Olovo se do lidského těla dostává především plícemi a také trávicím ústrojím. 

Může ovlivňovat krvetvorný a nervový systém ledviny, imunitní mechanismy a také 

reprodukční a trávící systém. Při expozici velkým dávkám se olovo hromadí v kostech, 

játrech a ledvinách. Olovo je považováno za karcinogenní látku. Anorganické sloučeniny 

olova jsou podle IARC řazeny do skupiny 2A – pravděpodobně karcinogenní pro lidi, 

organické sloučeniny olova do skupiny 3 – neklasifikovatelné jako lidský karcinogen 

a samotné olovo do skupiny 2B – možná karcinogenní pro lidi24. 
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[2014]; [cit. 2015-05-05]. 
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Měď 

Obecná charakteristika 

Měď se vyskytuje v zemské kůře vzácně. Tento načervenalý kujný kov disponuje velmi 

dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí. Dobře se zpracovává a je odolná proti 

atmosférické korozi. Ryzí měď je také vzácná, a proto se měď vyskytuje především 

ve sloučeninách, jako jsou například sulfidy. Minerály jako je například malachit nebo 

azurit je rovněž měď přítomna. Ve sloučeninách se tento kov vyskytuje v mocenství Cu1+, 

Cu2+ a výjimečně Cu3+. Nejznámější sloučenina mědi je síran měďnatý – skalice modrá – 

která se používá pro výrobu galvanických lázní pro proudové poměďování 

a v zahradnictví. Dále bývá modrá skalice používána jako fungicidní postřik pro rostliny. 

Roztoky dusičnanu měďnatého se používají k povrchové úpravě železných slitků 

před dalším zpracováním. Díky svým vlastnostem se také měď používá v elektrotechnice, 

při výrobě střešních krytin, okapů a dalších výrobků.  

Vliv na lidské zdraví 

Měď je ve stopové koncentraci jedním z esenciálních prvků pro živé organismy. Pokud 

je však doporučená denní dávka pro člověka překročena, může dojít ke vzniku závažných 

zdravotních problémů. Extrémní dávky mědi mohou způsobit i smrt. Nejčastější zdravotní 

Problém vysokého příjmu mědi je například poškození jater, ledvin nebo vznik anemie. 

Vzhledem k tomu, že je měď také pro živé organismy nesmírně důležitá, zdravotní 

problémy mohou nastat i v případě jejího nedostatku. V tomto případě může dojít 

ke zhoršení metabolismu cukrů, ztrátě pigmentu a vypadávání vlasů, vzniku poruchy 

tvorby a zhoršení kvality kostí a vaziva a také – jako i v případě nadměrných dávek – 

k chudokrevnosti. Vzácně se může objevit i genetická porucha metabolického zpracování 

mědi. Akutní případy výrazného zvýšení koncentrace mědi v pitné vodě se mohou 

projevovat zvracením, průjmy žaludečními křečemi.  

Výskyt v životním prostředí 

Měď se v životním prostředí vyskytuje přirozeně a do lidského těla vstupuje jejím 

vdechováním – tuhé částice, požitím v pitné vodě a v potravě – rozpuštěná měď. Z mědi 

jsou vyráběny i různé šperky, proto se může do lidského těla dostat přes kůži. Její 
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koncentrace se zvyšují kolem průmyslových areálů, které se zabývají zpracováním mědi. 

Vyšší koncentrace je možné zaznamenat v místech těžby tohoto kovu. Ke kontaminaci 

vody mědí, může dojít v případě instalací měděných vodovodních rozvodů 

v domácnostech. Do půdy může měď uniknout používáním některých zahradnických 

přípravků, jako je například modrá skalice – ošetření rostlin25.  

Zinek 

Obecná charakteristika 

Zinek je středně tvrdý křehký kov. V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách. Zinek 

je biogenní prvek a vyskytuje se v živých organizmech – součást různých enzymů. 

Nejznámější a hlavní rudou je minerál sfalerit. Hlavním antropogenním zdrojem zinku 

je barevná metalurgie. Tento kov se používá na galvanické pozinkování různých 

korodujících předmětů. Používá se také při výrobě galvanických článků nebo při výrobě 

různých slitin jako je například mosaz.  

Vliv na lidské zdraví 

Zinek je nezbytným prvkem v lidském organismu jakou součást řady enzymů. Významný 

je také pro funkci imunitního systému, a jakou součást antioxidačních procesů. Pokud 

dojde v lidském těle k jeho nedostatku, může dojít k opoždění růstu, anorexii a dalším 

projevům. Naopak v případě jeho vysoké koncentraci může dojít k žaludečním křečím, 

nevolnosti a zvracení, anemii a také například poškození slinivky. Ohroženou skupinou 

jsou pracovníci v průmyslových podnicích, kteří přicházejí se zinkem každodenně do styku. 

Příkladem je tzv. nemoc slévačů, která se může projevit při expozici člověka oxidu 

zinečnatému. 

Výskyt v životním prostředí 

Zinek se vyskytuje ve všech složkách životního prostředí, tedy ve vodě, vzduchu a půdě. 

Do životního prostředí se většinou dostává z antropogenních činností – důlní činnost, 

rafinace zinku a olova či kadmia, výroba oceli, spalování uhlí a odpadů. Únik tohoto kovu 
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během zmíněných činností zvyšuje jeho koncentraci v ovzduší. Do vodních toků se zinek 

dostává vypouštění zinku a dalších kovů z továren, z odpadních vod domácností, během 

deště je splachován z půdy (pokud je v ní zinek přítomen). V půdě je zinek přítomen 

v důsledku ukládání odpadů z průmyslových provozů a uhelného popílku elektráren26. 
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