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ANOTACE 

V předložené práci je zpracována problematika těkavých organických látek. Nejprve 

je popsán stav řešeného problému a vymezen pojem těkavých organických látek a jejich 

charakteristika. Pak následuje přehled nejdůležitějších zdrojů emisí VOC a vysvětlení 

základních mechanismů reakcí VOC v atmosféře. Následně je popsán souhrn negativních 

vlivů těchto látek na životní prostředí a na člověka, poté je rozvedena problematika 

možností odstraňování těchto látek v životním prostředí.  

Klí čová slova:  

VOC, těkavé organické látky, hydroxylový radikál, reakce v atmosféře, ozon 

ANOTATION 

This thesis treats of a problem of volatile organic compounds. First the situation of 

solve problem is described and define term of volatile organic compounds and their 

characteristic. Then overview of the most importent sources of emissions of VOC folow 

and an explanation of basic mechanisms of reaction of VOC in atmosphere. Subsequently 

a complex of negative influences this compounds on enviroment and people is described 

then the problems of possibilities of disposal this compounds in enviroment. 
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VOC, volatile organic compounds, hydroxyl radical, reaction in atmosphere, ozone,  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Životní prostředí je neustále ohrožováno lidskou činností. Systém monitorování 

škodlivých látek v ovzduší, ať se již jedná o předměstské, městské, nebo průmyslové 

oblasti, je důležitý kvůli negativnímu dopadu polutantů na zdraví obyvatelstva a životní 

prostředí vůbec. Podle umístění monitorovacích zařízení jsou pak obsahy sledovaných 

polutantů odlišné. 

Mezi jednu z nejdůležitějších skupin polutantů patří i těkavé organické látky (TOL 

nebo z anglického jazyka, VOCs, Volatile Organic Compounds, která je používaná i v naší 

odborné literatuře). Pro tyto látky neexistuje obecně přijatá definice. Jsou to sloučeniny 

schopné tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního 

záření. Jejich toxikologické vlastnosti a mechanismus působení na člověka se navzájem 

liší. Většinou se v neprůmyslovém prostředí nevyskytují izolovaně, ale jako suma 

sloučenin v podprahových koncentracích neodpovídajících popsaným toxikologickým 

účinkům. Za vhodných podmínek se většina z nich může účastnit chemických reakcí 

vedoucích ke vzniku přízemního ozonu. Ve skupině VOCs je navíc řada látek se 

závažnými zdravotními účinky. V domácnostech je možné identifikovat asi dva tisíce 

různých chemických sloučenin, jen však asi padesát se jich vyskytuje běžně, z nichž jen asi 

deset má prokázané či předpokládané závažné zdravotní účinky. 

Cílem předložené bakalářské práce je rešeršně zpracovat problematiku těkavých 

organických látek. Nejprve je popsán stav řešeného problému a vymezen pojem těkavých 

organických látek a jejich stručná charakteristika. Pak následuje přehled nejdůležitějších 

zdrojů emisí VOCs a souhrn negativních vlivů těchto látek na životní prostředí a na 

člověka. Po vysvětlení základních mechanismů reakcí VOCs v atmosféře je rozvedena 

problematika možností odstraňování těchto látek v životním prostředí.    
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Troposféra je část zemské atmosféry, v které žijeme a do které jsou emitovány všechny 

látky znečisťující ovzduší. Jedná se především o emise oxidů dusíku (NOx=NO+NO2), těkavé 

organické látky a sirné sloučeniny, převážně oxid siřičitý. Tyto látky se spojují do série 

chemických a fyzikálních transformací, jejichž důsledkem je vznik ozonu v obytných 

oblastech, vznik kyselých dešťů a přímo v atmosféře vznikají produkty z reakcí těkavých 

organických látek. 

Oxidy dusíku, oxid siřičitý a organosirné sloučeniny jsou sekundární polutanty. 

Znečišťování ovzduší fotochemickým smogem (troposférickým ozonem) je závážným 

celosvětovým problémem. Hlavními prekurzory jeho tvorby jsou právě těkavé organické 

látky, ve světě označované jako VOCs, produkující v přítomnosti slunečního záření reakcí 

s oxidy dusíku fotochemické oxidanty. Tak zní definice VOC, zavedená pro účely 

Protokolu o omezování těkavých organických látek k mezinárodní Úmluvě o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution – CRLTAP) (www.unece.org). 

Antropogenní ozon v přízemních vrstvách atmosféry nevytvářejí ale všechny 

těkavé organické látky stejně ochotně. Fyzikálně-chemickou veličinou vyjadřující 

schopnost reagovat za přítomnosti slunečního záření za vzniku fotochemických oxidantů je 

tzv. potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP, Photochemical Ozon Creation Potencial). 

Hodnoty POCP jsou průběžně zveřejňovány v řadě publikací (Derwent, Jenkin, 1991), 

(Derwent, Jenkin, 1996), (Derwent a kol., 2007). Tento potenciál charakterizuje schopnost 

jednotlivé těkavé organické látky, relativně k ostatním, tvořit výše zmíněnou reakcí 

troposferický ozon. Z tohoto důvodu se potvrzuje právě vhodnost zavedení tohoto POCP 

k určení priorit pro konrolu emisí VOC, s cílem rozdělit tyto látky alespoň zhruba do 

kategorií podle jejich důležitosti pro epizodickou tvorbu ozonu (viz tabulka č. 1) 

(Dobiášová, 1998). 

Prokazatelně negativní vliv emisí látek typu VOCs na kvalitu ovzduší a životního 

prostředí s důsledky pro lidské zdraví a biosféru je řadí spolu s emisemi dusíku mezi stále 

přísněji regulované a omezované znečišťující látky. Vedle tvorby troposférického ozonu jsou 

prokázány i jejich karcinogenní účinky (polyaromatické uhlovodíky - PAHs, polychlorované 
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dibenzodioxiny/furany - PCDDs/PCDFs, benzen), jejich toxicita (chloroform, formaldehyd) či 

přímá účast na destrukci ozonové vrstvy Země (freony). (Dobiášová, 1998). 

Tabulka 1: Klasifikace VOCs podle jejich významu pro tvorbu troposférického ozonu (Convention on Long-
range Transboundary Air Pollution – CRLTAP) (www.unece.org) 

Důležité 
Alkeny  

vyšší než C6 alkany s výjimkou 2,3,dimethylpentanu všechny aldehydy 
a benzaldehyd isopren 

Aromáty 
Alkany   
Aldehydy  
Riogenia 

Méně  důležité 
Alkany 

C3-C5 alkany a 2,3-dimethylpentan, methylketon a methyl t-butylketon, ethanol  
všechny estery s výjimkou  methylacetátu 

Ketony 
Alkoholy 
Estery 

Nejméně důležité 
Alkany   

methan a ethan; acetylen; benzen; benzaldehyd; aceton; methanol; methylacetát; 
trichlorethylen; tetrachlorethylen; methylchloroform; methylchlorid 

Alkyny   
Aromáty 
Aldehydy  
Ketony  
Alkoholy    
Estery  
Chlorované 
uhlovodíky 

Jejich celkové množství se stanovuje jen v emisích do ovzduší, a proto je pro ně 

v integrovaném registru znečišťování (IRZ) i v evropském registru emisí znečišťujících 

látek (EPER, zřízen rozhodnutím Komise ze dne 17. července 2000), ustanoven ohlašovací 

limit jen pro emise do ovzduší.  

Těkavé organické látky se dostávají do ovzduší zejména používáním barev 

a rozpouštědel, výrobou a zpracováním chemických produktů a spalováním pohonných 

hmot. Na obrázku č. 1 je uveden podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové 

emisi VOCs (issar.cenia.cz).  
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Obrázek 1: Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi VOCs (issar.cenia.cz) 

V porovnání s rokem 1990 byl u emisí VOCs zaznamenán významný pokles 

(přibližně 60 %) (Braniš a kol., 2004). V roce 1990 bylo do ovzduší emitováno 435 kt, 

v roce 2005 už „jen“ 176 kt. Emise VOCs jsou eliminovány především díky opatření při 

manipulaci s rozpouštědly a barvami. Národní emisní strop pro VOCs určený hodnotou 

220 kt/rok k roku 2010 a návrh národního emisního stropu pro rok 2020 je 128 kt/r. 

V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny celkové emise VOCs podle kategorie 

zdrojů, tedy pro REZO 1-4.  

Tabulka 2: Celkové emise VOCs (t/rok) podle kategorie zdrojů, tedy pro REZO 1-4 (issar.cenia.cz) 

Rok REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4 

2000 15 813,6 6 276,7 103 975,8 59 350,1 
2001 17 574,5 4 819,4 104 049,7 58 829,2 
2002 17 086,0 4 390,5 105 755,3 52 457,9 
2003 15 757,2 4 300,5 106 019,5 53 241,4 
2004 15 868,9 4 178,7 102 672,8 49 588,4 
2005 16 140,5 3 962,7 103 352,7 49 255,3 
2006 19 242,7 4 450,0 101 613,7 53 509,7 
2007 19 300,0 4 200,0 103 600,0 51 600,0 

Ve srovnání s rokem 2000 je patrné, že dochází k mírnému nárůstu emisi VOCs 

z velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování. U ostatních zdrojů znečisťování je 

nepatrný pokles nebo stagnace. 
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Obrázek 2: Podíl emisí z motorové dopravy na celkovém znečištění ovzduší VOCs v České republice 

v letech 2000-2007(www.env.cz) 

Z grafu, uvedeném na obrázku č. 2, je patrný mírný klesající trend podílu emisí 

z motorové dopravy na celkovém znečištění ovzduší těkavými organickými látkami 

v České republice, což bude pravděpodobně způsobeno přijetím přísnějších legislativních 

opatření.  
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Přesná definice těkavých organických látek je uvedena v tzv. Göteborském 

protokolu (Gothenburg protokol, 1999): „těkavé organicky látky neboli VOCs, jsou, pokud 

není definováno jinak, všechny organické látky antropogenního původu, s výjimkou 

methanu, které jsou schopny za přítomnosti slunečního záření reagovat s oxidy dusíku za 

vzniku fotochemických oxidantů“. 

Positivem této definice je skutečnost, že vychází z nepříznivého působení 

sledovaných látek na kvalitu venkovního ovzduší a že ponechává prostor dalšímu 

vědeckému zkoumání souboru takto definovaných znečišťujících látek.  

Pojem „všechny organické látky“ zahrnuje jak individuální chemické sloučeniny 

(doposud známy přibližně čtyři miliony uměle připravených organických sloučenin), tak 

jejich směsi (prakticky nevyčíslitelné množství). Závaznost Göteborského protokolu je 

navíc omezena pouze na území USA, Kanady a Evropy společně s vybranými oblastmi 

bývalého Sovětského svazu. Úplným popřením hlavního smyslu definice je vsuvka „pokud 

není definováno jinak“, která umožnila smluvním státům zavedení dalších zdánlivě 

zjednodušujících definic platných pro určitá průmyslová odvětví. Patrně nejpřísnější 

všeobecně platnou definici těkavých organických látek má v současné době Česká 

republika (Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 521/2002 Sb., 

č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 695/2004 Sb. a č. 180/2005 Sb.): „těkavou organickou 

látkou (VOCs) je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, 

s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním 

atmosférickém tlaku 101,3 kPa“. Někdy je tato skupina označována jako nemethanové 

těkavé organické látky (NMVOC). 

Velmi široké pojetí této naší „národní“ definice má za následek, že těkavými 

organickými látkami jsou prakticky všechny průmyslově významné organické látky 

(např. i dehet). To způsobuje potíže jak při analýze odpadních plynů zaměřené na určení 

emisí VOCs, tak při návrhu odlučovacích zařízení, která musí splňovat daleko přísnější 

kritéria, než je běžné v zahraničí. V neposlední řadě bude Česká republika v nevýhodném 
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postavení při posuzování úrovně plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

(www.irz.cz).  

Základní právní normou České republiky upravující hodnocení kvality ovzduší je 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší, ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., 

č. 695/2004 Sb. a č. 180/2005 Sb). Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády 

č. 429/2005 Sb. (změna nařízení vlády č. 350/2002 Sb.), kterým se stanoví imisní limity 

a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 

nařízení vlády č. 60/2004 Sb. Česká legislativa reflektuje požadavky Evropské unie 

stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší, tedy rámcovou směrnicí 96/62/ES 

o hodnocení a řízení kvality ovzduší a navazujícími dceřinými směrnicemi 1999/30/ES 

(pro SO2, NO2 a NOx, prašný aerosol a olovo), 2000/69/ES (pro benzen a oxid uhelnatý), 

2002/3/ES (pro ozon a jeho prekursory) a 2004/107/ES (pro arsen, kadmium, rtuť, nikl 

a polycyklické aromatické uhlovodíky).  

Pro každou znečišťující látku jsou stanoveny: 

� Imisní limit (LV), tj. koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší stanovená 

za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví 

a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve 

stanovené době. Imisní limity jsou uvažovány jako roční průměrné hodnoty. 

� Horní prahová hodnota (UAT). 

� Dolní prahová hodnota (LAT). 

Prahové hodnoty jsou nižší než imisní limit a jsou definovány jako procento této 

limitní hodnoty. Podle četnosti překročení některé z těchto hodnot v předchozích letech je 

následně předepsán režim měření kvality ovzduší. Pro jednotlivé citlivé složky prostředí 

(vegetace, ekosystémy a lidské zdraví) jsou stanoveny limity krátkodobých i dlouhodobých 

maximálně přípustných koncentrací znečištění s povolenými počty překročení těchto 

hodnot.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2 „Současný stav řešené problematiky“ činily roční 

emise VOCs v České republice v roce 1990  435 kt. Závazný národní emisní strop pro rok 

2010 je 220 kt a návrh národního emisního stropu pro rok 2020 je 128 kt. Dosažení těchto 
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cílů s uvedenou národní definicí VOCs při zachování současného tempa průmyslového 

růstu bude pravděpodobně velmi obtížné (Holoubek a kol. 2002). 

Vlivem atmosférických podmínek dochází také k dálkovému přenosu škodlivin 

přes státní hranice, čímž je poškozováno životní prostředí sousedních i vzdálenějších 

států. Tento globální problém nebylo možno řešit na úrovni jednotlivých států. Ve 

snaze celkově zlepšit ekologické podmínky života na Zemi se proto orgány Evropské 

hospodářské komise OSN (EKH OSN) dohodly na koordinovaném postupu řešení 

vedoucím k vypracování mezinárodních právních dokumentů. Mezi ně patří například 

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Vídeňská úmluva a Montrealský protokol 

o ochraně stratosférické ozonové vrstvy Země či již zmíněná Úmluva o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution, CLRTAP) (www.unece.org). 

Účast smluvních stran na aktivitách, které EHK OSN zakládá, se stala jedním 

z hodnotících kritérií úrovně států pro jejich začlenění do mezinárodních struktur. 

Úmluva má jako celek rámcový charakter a postupně na ni navazují vlastní protokoly, 

týkající se snižování emisí jednotlivých dohodnutých znečišťujících látek, nebo jejich 

toků přes hranice států (www.irz.cz).  

Vláda České republiky přistoupila či ratifikovala již osm takových protokolů 

týkajících se monitorování emisí a jeho financování, omezení emisí oxidu síry (dva 

protokoly), omezení emisí oxidu dusíku, protokol o perzistentních organických 

polutantech, protokol o těžkých kovech, protokol k omezení acidifikace, eurofizace 

a přízemního ozonu a protokol omezení emisí těkavých organických látek, k němuž 

přistoupila Česká republika jako šestnáctý stát a vstoupil v platnost v zaří roku 1997 

(Fiala a kol., 2001).   

Těkavé organické látky veřejnost chápe spíše z hlediska přímé toxicity, zatímco 

souvislost mezi přítomností těchto emisí v ovzduší a tvorbu přízemního ozonu je pro 

většinu obyvatelstva téměř neznámou skutečností. Přízemní ozon má přitom negativní vliv 

na lidské zdraví, zejména na dýchací cesty (Prokeš, 2005).  

Přístupem k protokolu vznikly pro Českou republiku závazky, které musí v určitých 

časových horizontech plnit. Pro plnění závazků plynoucích z přístupu k protokolu o VOCs 

byl zformulován Národní program omezování emisí VOCs. Vychází z analýzy stavu 
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v jednotlivých sektorech hospodářství, z komplexního hodnocení celého systému 

a z posouzení hlavních zdrojů znečišťování emisemi VOCs. Při formulaci plánu se 

vycházelo z možností snížit emise v jednotlivých sektorech při očekávaném rozvoji 

průmyslu (2-3 % meziročního růstu) v závislosti na finančních nákladech, možných 

nástrojích a zpracovaných nákladových křivkách. Výsledkem byla následující strategie: 

(Dobiášová, 1998, Fiala a kol., 2001): 

• Maximální využití primárních možností, tj. omezení VOCs na vstupech do 

technologií. 

• Postupná redukce emisí v závislosti na nákladech. 

• Důsledná evidence zdrojů znečišťování a inventarizace emisí. 

• Práce s veřejností. 

• Využití ekonomických nástrojů. 

• Legislativní opatření. 

• Mezinárodní spolupráce. 

Technicko-technologická opatření lze s úspěchem použít zejména v sektoru 

aplikace rozpouštědel. Jsou charakterizována vyloučením či omezením rozpouštědel a to 

již na vstupu do technologického toku výroby, zpracování nebo aplikace. Jedná se 

o náhradu vstupních surovin a materiálů s vysokým obsahem rozpouštědel a ředidel za 

produkty bezrozpouštědlové, tj. využívání například vodou ředitelných nátěrových hmot či 

práškových materiálů, vodních disperzí či emulzí. V technologii odmašťování a čištění jde 

o přechod na přípravky na vodní bázi. Všude, kde to je možné, se bude přecházet na média 

s nižším faktorem POCP (Photochemical Ozone Creation Potencial).   

Technicko-organizační opatření zahrnují včasnou prevenci při údržbě k zamezení 

úniků médií z výrobních procesů, dostatečnou kvalifikaci pracovníků, technologickou 

a pracovní kázeň vedoucí k šetrnému zacházení s materiály obsahujícími VOCs. Zejména 

však jde o zavádění nejlepších dostupných technologií, jak to ukládá zákon o ovzduší. 

Důsledná evidence zdrojů znečišťování a inventarizace emisí. 

Strategie národního programu počítá se zvýšenou aktivitou ve smyslu mediálního 

působení na veřejnost. Bude třeba zvýšit informovanost vedoucí k osobní odpovědnosti při 
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nakládání s materiály a výrobky obsahujícími VOCs, a to v soukromé i výrobní sféře. 

Připravuje se vydání stručné publikace s danou problematikou a vedení osvětové kampaně 

k rozšíření obecných znalostí veřejnosti, pokud jde o aspekty související se znečišťováním 

ovzduší emisemi VOCs (Fiala a kol., 2001). 

Při komplexním posuzování a zavádění určité technologie, zařízení a používaných 

materiálů jsou hlavním kritériem provozní a investiční náklady. Bylo již prokázáno, že 

cenově nejvhodnější cestou k omezování emisí VOCs jsou primární opatření. Pro 

konkrétního majitele zdroje znečišťování však toto posouzení nemusí být jednoznačné. 

Existující disproporce v cenových úrovních materiálů ekologicky vhodných a ostatních 

nevyznívají vždy ve prospěch ekologických výrobků a materiálů, a to jak v průmyslovém 

sektoru, tak v maloobchodní síti. Dá se konstatovat, že 5% DPH u ekologicky vhodných 

materiálů je neúčinná. Ekonomické nástroje přímo souvisejí s níže uvedenými 

legislativními opatřeními. 

Současná právní úprava ochrany ovzduší je hlavním nástrojem pro snižování emisí 

VOCs a základem pro plnění závazků obsažených v protokolu o VOCs (Dobiášová, 1998). 

Dále je to výhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečičťování ovzduší emitujících těkavé 

organické látky z procesů aplikující organická rozpuštědla a ze skladování a distribuce 

benzinu, která byla novelizovaná vyhláškou č. 509/2005 Sb. 

Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok 

pro emise do ovzduší je 100 000, pro emise do vody není stanoven, pro emise do půdy 

rovněž není stanoven a pro přenosy mimo provozovnu je nestanoven.  

Ohlašovací práh 100 000 kg/rok lze přiblížit následujícím příkladem. V případě 

hypotetického obsahu těkavé organické látky ve vzduchu unikajícím z výroby například 

5 g·m-3 představuje ohlašovací práh objem uniklého vzduchu přibližně 20 000 000 m3 za 

rok (při stejné teplotě a tlaku jako byl uveden koncentrační údaj). 
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4 TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY 

Těkavé organické látky nemají žádnou „hmatatelnou“ definici, která by byla 

snadno realizovatelná laboratorními chemickými nebo fyzikálními postupy. Jak již bylo 

uvedeno jejich přesná definice je uvedena v tzv. Göteborském protokolu. (www.irz.cz). 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje těkavé organické látky jako látky 

organického původu s teplotou varu pohybující se mezi cca 50 až 260 °C. Tento teplotní 

interval byl vybrán se zřetelem na možnosti analýzy vedoucí k zjištění škodlivosti na 

lidský organismus. Světová zdravotnický organizace rozlišuje kromě látek VOCs také 

tzv. polotěkavé organické látky (SVOC, Semivolatile Organic Compounds) a silně těkavé 

organické látky (VVOC, Very Volatile Organic Compouds) (Hubinová, Čík, 2004). 

V následujících kapitolách se však zaměřím především na láky VOCs. 

4.1 Charakteristika 

Těkavé organické látky jsou v literatuře rozděleny také do několika skupin, které 

blíže specifikují převážně látky pocházející z antropogenních zdrojů. Do skupiny 

reaktivních organických plynů patří organické plyny, které mohou potenciálně reagovat se 

sloučeninami a reaktivními částicemi nacházejícími se v atmosféře. Mohou to být 

například hydroxylové radikály (·OH), přičemž výsledkem těchto reakcí je vznik ozonu 

a sekundárně organických aerosolů. Životnost těchto plynů v zemské atmosféře je menší 

než třicet dní. 

Ve skupině celkových organických plynů jsou především zařazeny organické 

plyny, které přednostně reagují s hydroxylovými radikály (·OH). Patří sem převážně část 

reaktivních organických plynů spolu s methanem a halogenovanými uhlovodíky. 

Do skupiny uhlovodíků detekovatelných fotochemicky patří těkavé organické látky, 

které neobsahují methan, spolu s ostatními uhlovodíky, detekovatelnými tímto způsobem. 

Uhlovodíky nezahrnující methan jsou také nazývány lehké uhlovodíky s délkou 

řetězce C2-C12. Sloučeniny této skupiny jsou považovány za nečastější prekursory ozonu. 

Nezahrnují se sem karbonylové sloučeniny, halogenované uhlovodíky a oxidy uhlíku 

(Hubinová, Čík, 2004). 
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Těžké uhlovodíky, do této skupiny lze zařadit uhlovodíky o délce řetězce C10-C20. 

Látky této skupiny bývají často označovány také jako polotěkavé organické látky (SVOC). 

Důvodem je výskyt těchto uhlovodíků (s počtem atomů uhlíku v řetězci vetší než patnáct) 

jednak ve formě plynné a jednak ve formě „tuhých aerosolových částic“ na kterých jsou 

naadsorbované. 

Ze skupiny sloučenin typu aldehydů a ketonů je možné uvést jako nejznámější 

formaldehyd, aceton a acetaldehyd. Karbonylové látky tohoto typu jsou kyslíkaté 

sloučeniny s počtem uhlíků v řetězci od C1-C7.  

Do skupiny uhlovodíků, které zahrnují methan spolu s těžkými uhlovodíky 

a halogenovanými uhlovodíky patří sloučeniny obvykle s řetězcem <C20. 

Jiné rozdělení, které se týká především výskytu těkavých organických látek ve 

vnitřním prostředí, uvádějí Shieldsová a Weschler (Popovičová, Čík, Hubinová, 2004). 

Podle těchto autorů lze VOCs ve vnitřním prostředí rozdělit na primární a sekundární. 

Sekundární VOCs vznikají buď vzájemnými reakcemi mezi jednotlivými skupinami 

primárních VOCs, nebo reakcí s ·OH radikálem, který vzniká z primárních VOCs a ozonu, 

který je přítomen ve vnitřním prostředí.  

Mnoho z těchto látek se řadí k prekursorům tvorby ozonu nebo ke konečným 

produktům chemických reakcí, při kterých ozon vzniká.(Hubinová, Čík, 2004, Kurfürst, 2008) 

Nemethanové těkavé organické látky hrají velmi důležitou úlohu v chemii zemské 

atmosféry. Jedná se o poměrně široce definovanou skupinu těkavých organických látek 

(s výjimkou methanu). Pro svoji širokou definici je poměrně těžké upřesnit nějaké informace 

o těchto látkách. Jejich společnou vlastností je, že se snadno vypařují (jsou těkavé) již při 

pokojové teplotě a většina z nich nemá dle definice v EPER zápach ani chuť. Lze je definovat 

jako sloučeniny uhlíku s výjimkou oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), kyseliny 

uhličité (H2CO3), karbidů kovů, uhličitanů kovů a uhličitanu amonného. Jsou převážně 

bezbarvé, některé silně zapáchají (areny), jiné jsou bez zápachu. Látky NMVOC (Non 

Methane Organic Compounds) tvoří obecně následující chemické skupiny: alkoholy, 

aldehydy, alkeny, alkany, areny, ketony a halogenové deriváty těchto látek. Některé jsou 

známé pod triviálními názvy „ředidla“, „rozpouštědla“ apod. (Kurfürst, 2008).  

Vzhledem k tomu, že ve většině případů jsou pod skupinou látek NMVOC 

ohlašovány hlavně nehalogenované organické látky (protože nejdůležitější halogenované 
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látky jsou řešeny separátně), budu se v následujícím textu věnován právě látkám 

nehalogenovaným. 

4.2 Reakce t ěkavých organických látek 

Emise znečišťujících látek a jejich oxidační produkty v atmosféře naší planety 

mohou způsobit nejen poškození životního prostředí, ale přinášejí i významná zdravotní 

rizika lidské populaci. Chemické procesy řízené zejména intenzitou slunečního záření jsou 

důvodem tvorby sekundárních fotochemických polutantů, např. troposférického ozonu 

(Barek a kol., 1998). 

Z hlediska reaktivity se jedná o několik různých skupin, s různými funkčními 

skupinami a vazbami, které reagují v atmosféře odlišným způsobem. Společnou 

charakteristikou je to, že v atmosféře snadno reagují s NOx (snadněji s NO než s NOx, 

přispívají k přeměně NO na NO2). Hodnocení reaktivity se provádí dle reakce 

s hydroxylovým radikálem ·OH. Základem stupnice je reaktivita nejméně reaktivního 

plynného HCs methanu, tedy 1,0 (methan je však v atmosféře zastoupen ve značném 

množství, proto se i přes nízkou reaktivitu významně podílí na celkové reakci 

s hydroxylovým radikálem) viz tabulka č. 3. Méně reaktivní sloučeniny setrvávají 

v atmosféře delší dobu, pronikají do větších vzdáleností od místa vstupu do atmosféry 

(Holoubek a kol., 2002). 

Tabulka 3: Relativní reaktivita uhlovodíků s CO a hydroxylovým radikálem (www.recetox.muni.cz) 
Třída Rozsah Přibližný poločas Sloučeniny rostoucí 

reaktivity reaktivity života v atmosféře podle reaktivity 
I <10 >10 dnů methan 

II 10 - 100 24 h - 10 dnů 
CO, ethan 
benzen, propan, n-butan, isopentan 

III 100 – 1 000 2,4 h - 24 h 

methylethylketon, 2-methylpentan,toluen 
n-propylbenzen, isopropylbenzen, ethen 
n-hexan, 3-methylpentan, ethylbenzen 
p-xylen, p-ethyltoluen, o-ethyltoluen, 
o-xylen, 

IV 1000 - 10000 15 min - 2,4 h 
methylisobutylketon, m-ethyltoluen,  
m-xylen, 

V >10 000 <15 min 

1,2,3-trimethylbenzen, cis but-2-en, 
beta-pinen, but-1,3-dien 
2-methylbut-2-en, 2,4-dimethylbuten 
d-limonen 



Milan Otruba: Organické těkavé látky v životním prostředí 

20 
2009 

Přítomnost VOCs představuje pro atmosféru nebezpečí v důsledku okamžitých 

reakcí s hydroxylovými radikáli, s ozonem, a radikály nitrátovými. Tyto reakce vedou ke 

vzniku sekundárních chemických látek jako jsou formaldehyd, peroxiradikály, 

karbonylové sloučeniny které, v konečném důsledku zpusobují zvýšené koncentrace 

přízemního ozonu a ostatních oxidantů. Reakce VOCs s hydroxylovými radikáli vedou 

také ke zvýšení koncentrace hladiny methanu. V důsledku atmosferických reakcí vznikají 

sekundární polutanty, například deriváty terpenu a organické aerosoly. Přítomnost těchto 

látek v troposféře způsobuje porušení chemické rovnováhy v ovzduší (Kurfürst, 2008). 

Reakce těkavých organických látek v troposféře (obrázek č. 3) je možné považovat 

za všeobecné a jejich výsledkem je vznik troposferického ozonu a NOx. Reakční cykly 

těkavých organických látek spolu s jejich odbouráváním z atmosféry jsou téměř stejné pro 

všechny typy látek. Fotolýza a reakce mnohých těkavých organických látek například 

s hydroxylovými radikály anebo s  ·NO3 radikály způsobují vznik alkylových anebo 

substituovaných alkylradikálů a reakce ozonu s alkeny a ostatními těkavými organickými 

látkami obsahující >C=C< vazby, které způsobují zase vznik peroxyradikálů (·RO2) 

(Hubinová, Čík, 2004, Kurfürst, 2008). 

 
Obrázek 3: Základní reakce probíhající v troposféře (převzato Hubinová, Čík, 2004) 



Milan Otruba: Organické těkavé látky v životním prostředí 

21 
2009 

Jednoduché schéma degradace těkavých organických látek za přítomnosti oxidu 

dusnatého (NO) například pro methan je následovné (Kurfürst, 2008): 

·OH + CH4  →  H2O + ·CH3     (1) 

·CH3  + O2  →  ·CH3O2        (2) 

·CH3O2  + NO →  CH3O· + NO2    (3) 

CH3O· +   O2  →  HCHO + ·HO2    (4) 

·HO2 + NO →  ·OH + NO2     (5) 

Celkově: ·OH + CH4 + 2NO + 2O2  →  ·OH + HCHO + H2O + 2NO  (6) 

Právě reakce hydroxylových radikálů s methanem a/nebo s oxidem uhelnatým jsou 

dominantní v procesu snižování koncentrace hydroxylových radikálů v znečištěné 

troposféře. 

Ozon vzniká v neznečištěné atmosféře fotochemicky, fotolýzou oxidu dusičitého 

(NO2) dle následujících reakcích: 

NO2 + hv  →  NO + O(3P)     (7) 

O(3P) + O2  →  O3                    (8a) 

O(1D) + H2O →  2·OH              (8b) 

kde je: 

O(3P)  základní stav kyslíku,  

O(1D)  atomární kyslík ve vyšším energetickém stavu oproti stavu základnímu.  

Atomární kyslík ve vyšším energetickém stavu O(1D) vzniká fotodisociací ozonu. 

Jedná se o nejvýznamnější fotochemickou reakci v atmosféře. Dlouho se předpokládalo, že 

ke vzniku O(1D) dochází pouze v stratosféře. Vysvětlení tvorby O(1D) v troposféře 

umožnilo vysvětlit tvorbu hydroxylového radikálu (reakce 8b). 

Ozon (O3) reaguje rychle s oxidem dusnatým (NO) dle následující rovnice: 

NO + O3  →  NO2 + O2      (9) 

Pokud jsou v ovzduší přítomné těkavé organické látky (včetně methanu 

a nemethanových uhlovodíků anebo biogenní těkavé organické látky v městských 
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oblastech) degradační reakce VOCs s hydroxylovými radikály pak vedou ke vzniku 

přechodných ·RO2 a ·HO2 radikálů. Oba tyto radikály ale reagují s oxidem dusnatým (NO) 

a způsobují přeměnu NO na oxid dusičitý (NO2), který následně podléhá fotolýze a vzniká 

ozon (O3): 

·HO2 + NO →  ·OH + NO2                 (10) 

·RO2 + NO →  ·RO + NO2               (11) 

Reakce ozonu s hydroxylovými radikály a ·HO2 radikály jsou procesy, které 

způsobují vznik troposférického ozonu: 

·OH +  O3  →  ·HO2 + O2             (12) 

·HO2 + O3  →  ·OH + 2O2             (13) 

Vznik ozonu fotochemickou cestou versus fotochemický úbytek této látky závisí 

proto na koncentrace oxidu dusnatého, a tato koncentrace je zase závislá na reakčních 

rychlostech reakcí radikálů ·HO2, ·RO2, s oxidem dusnatým (NO). Následující reakce 

vyjadřují výše popsané procesy (Hubinová, Čík, 2004, Kurfürst, 2008): 

·HO2 + NO →  ·OH + NO2                (14) 

·HO2 + ·HO2 →  H2O2 + O2                (15) 

·HO2 + O3  →  ·OH + 2O2                  (16) 

·RO2 + ·HO2  →  ROOH + O2            (17) 

4.2.1 Vznik hydroxylových radikál ů 

V troposféře se nachází relativně malé množství ozonu. Při záření o vlnové délce 

>230 nm může nastat fotolýza ozonu a v troposféře je generovaný excitovaný atom 

kyslíku O(1D) a také atom kyslíku O(3P) v základním stavu, anebo dochází k reakci 

s vodní parou za vzniku hydroxylového radikálu. Mechanismus těchto rakcí je 

následovný (Hubinová, Čík, 2004, Kurfürst, 2008): 

O3 + hv  →  O2 + O(1D)  (lambda< 235 nm)           (18) 

O(1D)  →     O(3P)                 (19) 
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O(3P) + O2   →  O3                 (20) 

O(1D) + H2O  →  2·OH             (21) 

Při teplotě 298 K, atmosférickém tlaku a relativní vlhkosti 50 % na jeden vzniklý 

atom O(1D) vzniká 0,2 hydroxylového radikálu. Fotolýza ozonu v troposféře za 

přítomnosti vodní páry je hlavním zdrojem hydroxylových radikálů, především v její 

nižších vrstvách, kde dochází k „promíchání“ emisí s vodní párou ve zvýšených poměrech.  

Jiné ze způsobů vzniku hydroxylových radikálů v troposféře zahrnují fotolýzu 

přechodně vznikající kyseliny dusité (HONO), fotolýzu formaldehydu a ostatních 

karbonylových sloučenin za přítomnosti oxidu dusnatého (NO) a reakce ozonu s alkeny.  

Hydroxylový radikál je tedy klíčovou složkou troposféry, která reaguje zvlášť se 

všemy organickými látkami kromě chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků a ostatních 

halogenovaných sloučenin neobsahujících vodík. Každodenním pozorováním a meřením 

koncentrací hydroxylových radikálů v ovzduší se dospělo k závěru, že hydroxylové 

radikály jsou tvořené pouze za přítomnosti denního světla jako „katalyzátoru“ 

(Kurfürst, 2008). 

4.2.2 Reakce alkan ů v troposfé ře 

Alkany v troposféře nepodléhají fotolýze a nereagují měřitelnými rychlostmi ani 

s ozonem. Reagují pouze s hydroxylovými radikály, ·NO3 radikály a ·Cl. Nejčastější cestou 

jak snížit koncentraci alkanů v troposféře, je právě jejich spotřeba při reakcích s ·OH, ·NO3 

a ·Cl radikály, odtržením vodíku (H) z C-H vazby: 

·OH          H2O 
·NO3  }  RH → ·R     {HNO3             (22) 
Cl           HCl  

Při obvyklých troposferických podmínkách alkylradikály rychle reagují 

s molekulou kyslíku (O2) za vzniku alkylperoxyradikálů. Touto cestou vznikají ·RO2 

radikály, přičemž rychlostní konstanty těchto reakcí při 298 K a atmosferickém tlaku 

dosahují hodnoty >10-12 mol·cm3·s-1. 

R· + O2  →  ·RO2               (23) 
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Alkylperoxyradikály mohou reagovat s NO, NO2, ·HO2, ·RO2 a ·NO3 radikály. Tyto 

reakce, z reakcí probíhájících v atmosféře, zaujímají dominantní postavení a jsou přímo 

závislé na relativní koncentraci výšše uvedených radikálů v ovzduší. Produkty reakcí ·RO2 

radikálů s NO2 jsou alkylperoxynitráty. 

V nižších vrstvách troposféry je vznik peroxynitrátů zanedbatelný. Důvodem je 

skutečnost, že peroxinitráty podléhají rychlé termické dekompozici asi 0,1-1 s (při 298 K 

a atmosferickém tlaku) zpět na výchozí reaktanty. Reakcemi s NO dochází ke vzniku ·RO 

radikálů a NO2. Dalšími reakcemi, které se významně podílý na chemii atmosféry jsou 

reakce ·RO2 radikálů s ·HO2 radikály za vzniku hydroperoxidů (Hubinová, Čík, 2004). 

4.2.3 Reakce alken ů v troposfé ře 

Alkeny jsou do troposféry uvolňovány z antropogenních zdrojů, jako jsou například 

spalovny a výfukové plyny automobilů. Vydatným zdrojem je také vegetace (isopreny, 

monoterpeny, a C15H24 seskviterpeny). 

Alkeny reagují s hydroxylovými radikály, ·NO3 radikály a ozonem. Tyto reakce 

probíhají výlučně (·NO3 radikály a reakce za přítomnosti ozonu), anebo převážně (reakce 

s hydroxylovými radikály) adicí na >C=C< vazbu. Při reakcích s hydroxylovými radikály 

vznikají β -hydroxyalkylové radikály (např. pro but-1-en): 

·OH + CH3CH2CH=CH2  →   CH3CH2C
·HCH2OH          (24) 

anebo  CH3CH2CH(OH) ·CH2  

Vzniklý β -hydroxylalkylový radikál vstupuje do reakce s molekulou kyslíku 

a vzniká β -hydroxylalkylperoxydový radikál: 

CH3CH2CH(OH) ·CH2 +  O2 →  CH3CH2CH(OH)CH2OO·            (25) 

Reakcemi alkenů s ·NO3 radikály vznikají β -nitrooxylalkylradikály: 

·NO3 + CH3CH=CH2 →  CH3CH·CH2ONO2                   (26) 

anebo CH3CH(ONO2)
 ·CH2  
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V případě, že v troposféře se nachází ·NO3 radikály, je koncentrace NO v porovnání 

s nimi nižší (v důsledku rychlých reakcí s ·NO3 a/nebo s O3). Nitrooxylalkylperoxyradikály 

potom reagují primárně s NO2 za vzniku termicky nestabilních peroxinitrátů jako například 

CH3
·CH(OONO2)CH2ONO2, NO·3 radikálů, ·HO2 radikálů a organických peroxyradikálů 

(Kurfürst, 2008). 

4.2.4 Reakce aren ů v troposfé ře 

Benzen a alkylsubstituované benzeny jako jsou toluen, ethylbenzen, xyleny, 

trimethylbenzen reagují s hydroxylovými radikály a ·NO3 radikály. Jak již bylo uvedeno 

výše patří reakce s hydroxylovými radikály v troposféře mezi dominující reakce a vedou 

k úbytku těchto aromatických sloučenin. 

Reakcemi hydroxylového radikálu na aromatickém kruhu vznikají 

hydroxycyklohexadienyly a/nebo alkyl substituované hydroxycyklohexadienylové 

radikály. Například reakce s hydroxylovým radilálem pro p-xylen probíhá podle 

schématu uvedeného na obrázku č.4. 

  
Obrázek 4: Reakce ·OH radikálu p-xylenu (Hubinová, Čík, 2004) 

Takto vzniklé hydroxylaromatické produkty podléhají vratné termické dekompozici, 

přičemž životnost aduktů OH -benzenu a OH -toluenu je cca 0,2-0,3 s při 298 K a cca 

0,025 s při 325 K. 

Reakcemi aduktů OH -benzenu, OH -toluenu, a OH -xylenu s NO, NO2, a O2 se 

zaobíralo mnoho vědeckých kolektivů. Reakce těchto látek s NO2 a O2 probíhají při 
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pokojové teplotě s rychlostními konstantami (1,8- 20)·10-16 cm3·mol-1·s-1. Tato kinetická 

data poukazují na skutečnost, že v nižších vrstvách troposféry jsou dominantními reakcemi 

OH –aduktů právě reakce s O2 (Hubinová, Čík, 2004). 

Styreny a jejich metylsubstituované homology reagují s hydroxylovými radikály, 

·NO3 a O3 radikály. Hodnoty rychlostních konstant těchto reakcí a také produkty, které 

takto vznikají poukazují na fakt, že tu probíhá adice na >C=C< vazbu a styreny se chovají 

jako fenyl substituované eteny. 

Formaldehyd je ve vnějším prostředí produkován radikálovými reakcemi zejména 

při spalovacích procesech a tyto reakce lze zjednodušeně znázornit následovně 

(Ferus, Cihelka, Civiš, 2008): 

CH4 → H· + ·CH3                   (27) 

·CH3 + ·O → CH2O + H·             (28) 

·CH3 + O2 → CH2O + ·OH             (29) 

4.3 Výskyt v životním prost ředí  

Nemethanových těkavých organických sloučenin se hojně používá v celé řadě 

průmyslových aplikací. Zavádění bezolovnatých benzinů, zaměřené na omezení 

škodlivého vlivu olova na životní prostředí a lidské zdraví, mělo bohužel za následek růst 

emisí jak prekursorů fotochemického smogu, tak i těkavých organických látek, z nichž 

řada je považována za podezřelé či prokázané chemické karcinogeny. Z dalších těkavých 

organických látek obsažených v automobilových emisích lze jmenovat toluen, který se do 

automobilových benzinů přidává ve směsi s benzenem a xylenem pro zvyšování 

oktanového čísla, a formaldehyd, který je pravděpodobným chemickým karcinogenem. 

Vzhledem k menším emitovaným množstvím těchto látek jsou však zřejmě menší i jejich 

vlivy na životní prostředí a zdraví člověka. (Barek a kol., 1998).  

Mezi nejrozšířenější těkavé organické látky dále patří rozpouštědla používaná 

v nátěrových hmotách (tmely, ředidla, barvy, laky) a v kosmetice (bytová, automobilová, 

osobní), ale nalézt je lze i v dalších oborech lidské činnosti. Používají se v zemědělství, 

lesnictví, jsou v lepidlech, čistících a odmašťovacích přípravcích a mnoha jiných látkách 
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denní potřeby. Mnohé NMVOC se zúčastňují reakcí vytvářejících přízemní ozon, který 

může poškozovat zemědělské plodiny a četné materiály. Přispívají tím také k tvorbě 

tzv. letního smogu (Holoubek, 2002, Kurfürst, 2008).  

Zdroje NMVOC jejich charakteristika na stránkách EPERu (a IRZ) jsou upřesněny 

následujícím způsobem. Uvolňují se při spalování fosilních paliv, zvláště při spalování 

pohonných hmot v silniční dopravě. Nemethanové těkavé organické látky (NMVOC) jsou 

často přítomny v rozpouštědlech, například v barvách a v aerosolových sprejích. Chemické 

čištění textilu a výroba alkoholických nápojů jsou méně významné zdroje úniků. Stromy 

a jiné rostliny produkují tyto látky přirozenou cestou. Vůně, spojovaná s jehličnatými lesy, 

má svůj původ v uvolňování přírodních NMVOC z jehličí a z pryskyřice.  

Mnoho organických těkavých látek je do životního prostředí emitováno z obou 

zdrojů jak umělých tak přírodních. Schématické znázornění látek emitovaných do ovzduší 

je na obrázku č. 5 (Hubinová, Čík, 2004). 

 
Obrázek 5: Látky vyskytující se v ovzduší (Hubinová, Čík, 2004) 

Mezi přirozené zdroje emisí nemethanových těkavých organických sloučenin 

patří produkce NMVOC stromy a jinými rostlinami. Hlavním zdrojem jsou látky 

uvolňované jehličnatými stromy z pryskyřice. Obecně se tedy biogenními zdroji emisí 

těkavých organických látek rozumí emise z volně žijících živočichů, z přírodních 

požárů, z anaerobních procesů v močálech a bažinách a také emise z vegetace 

(Holoubek a kol., 2002).  
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Rostliny produkují široké rozpětí uhlovodíků zahrnující isopreny, terpeny, 

hemiterpeny a kyslíkaté sloučeniny. Jejich emitované množství jsou odhadované na 

1,2·1015  g C za rok. Velké množství nemethanových sloučenin emitovaných z přírodních 

zdrojů obsahují isopren (2-methylbut-1,3-dien) a skupiny C10H16 monoterpenů, C15H24 

sekviterpenů, a oxidované VOCs (obsahující například methanol, 2-methylbut-3-en-2-ol,  

6-methylhept-5-en-2-on a linalol atd.). Mezi nejvýznamější rostliny vyznačující se 

vysokou produkcí uhlovodíků patří: 

• Quercus ilex, u nás nevyskytující se druh dubu, emituje do ovzduší poměrně 

velké množství monoterpenů. 

• Pinus alborea, rovněž u nás nevyskytující se druh borovice, která produkuje 

velké množství linalolu a některé druhy terpenů. 

• Myrtus communis (mirta obyčejná) je významným zdrojem izoterpenů. 

Při analýze látek znečišťující ovzduší bylo v atmosféře dokázáno třicet dva různých 

druhů sloučenin. Vzhledem k velice širokému použití popisované skupiny látek je velmi 

obtížné konkrétně označit potenciální zdroje emisí. Mezi jejich potenciální zdroje patří 

kromě výše uvedených aplikací i spalování fosilních paliv, kde unikají při nedokonalém 

spálení paliva. Pokud bych měl alespoň obecně popsat, kde je třeba počítat s jejich 

možnými emisemi, získáme následující výčet: 

• Spalování fosilních paliv: jedná se o spalování rozličných druhů fosilních paliv 

jak v mobilních (silniční doprava), tak také ve stacionárních spalovacích zařízeních.  

• Vzhledem k hojnému používání NMVOC v barvách a sprejích může docházet 

k únikům při jejich výrobě a aplikaci.  

• Úniky mohou také nastávat při nejrůznějších průmyslových procesech, zejména 

čištění, odmašťování, využití rozpouštědel. Časté využití nemethanovývh těkavých 

organických látek (NMVOC) lze nalézt v textilním průmyslu.  

Antropogenními zdroji emisí se tedy rozumí automobily, elektrárny, odpady 

z průmyslových podniků, použití rozpouštědel a skládky nebezpečných odpadů. Co se týká 

skupenství v jakém se do ovzduší dostávají organické látky, je to buď plynné nebo kapalné 

skupenství, anebo se jedná o tuhé částice. Forma ve které se těkavé organické látky 



Milan Otruba: Organické těkavé látky v životním prostředí 

29 
2009 

v atmosféře nacházejí, ovlivňuje proces jejich odbourávání ze znečištěného ovzduší ale 

také dobu jejich životnosti (Holoubek a kol., 2002). 

V obývaných průmyslových oblastech se jedná převážně o emise z automobilových 

výfukových plynů, které obsahují produkty nedokonalého spalování, spolu s exhaláty 

pocházejících ze samotných kapalných paliv. Na obrázku č. 6 je zobrazen vývoj emisí 

z dopravy v České republice v období od roku 1990 do roku 2007 (www.env.cz). Z grafu 

je patrné, že za poslední roky, přibližně od roku 2000 došlo k významnému snížování 

emisí nemethanových těkavých organických látek (NMVOC) z dopravy. 

 
Obrázek 6: Vývoj emisí z dopravy v letech 2000 – 2007 (rok 1990=100%) (www.env.cz) 

Mezi nejškodlivější těkavé organické látky obsažené v automobilových emisích 

patří benzen, který je prokázaným lidským karcinogenem vyvolávajícím zejména leukemii. 

Bezpečná koncentrace této látky v ovzduší neexistuje, přičemž odhadované riziko 

související s automobilovými emisemi se pohybuje od 0,1 do 10 přírůstků smrti na 

leukemii na milion obyvatel. V Evropě se obsah tohoto karcinogenu v benzinech pohybuje 

kolem 5 % (ve výjimečných případech až do 15 %), zatímco v USA nepřesahuje 2 %. 

Kromě automobilových emisí je jeho významným zdrojem vypařování pohonných hmot 

při jejich špatné manipulaci, distribuci a skladování. Výsledkem je alarmující skutečnost, 

že koncentrace tohoto prokázaného karcinogenu v městském ovzduší se pohybuje 
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v rozmezí 3-30 µg·m-3 v závislosti na intenzitě dopravy, přičemž ve špičkách může 

dosáhnout až 150 µg·m-3 (Barek a kol., 1998) 

Specifika pro průmyslové oblasti jsou též exhaláty z petrochemické výroby 

a olejářských rafinerií. Exhaláty z kapalných paliv jsou produkty nedokonalého spalování 

uhlovodíků jako jsou ethan, ethen, acetylen. Množství organických látek produkují také 

spalovny (významným zdrojem těkavých organických látek je spalování plastů). Také ze 

skládek odpadu dochází k uvolňování těkavých organických látek. V tomto případě 

nejčastější uvolňovanou těkavou látkou je aceton, který vzniká jako produkt při 

anaerobním hnití. Aceton vzniká také jako produkt fotochemických atmosferických reakcí. 

Uvolňování nebezpečného benzenu bylo prokázané z kontaminovaných půd 

(Hubinová, Čík, 2004). 

Další zdroje emitující těkavé organické látky jsou uvnitř budov. Nežádoucí látky 

nacházející se uvnitř budov mohou pocházet jednak ze znečištěného venkovního prostředí, 

byla prokázána přímá souvislost mezi znečistěným venkovním prostředím a zhoršující se 

kvalitou vzduchu uvnitř budov. Jejich zdroje se ale nacházejí přímo ve vnitřním prostředí. 

Zdroje emitující VOCs do vnitřního prostředí se dají rozdělit do tří základních skupin. 

Mezi malé zdroje emitující velké množství VOCs pouze na krátkou dobu, ale ve 

vysokých koncentracích, lze zařadit především kouření (škodliviny z kouře se kondenzují 

do malých kapek, které se usazují v místnosti a postupně vylučují další těkavé látky jako 

benzen a toluen), pracující kopírku, pračku nebo myčku nádobí. 

Středně velkým zdrojem emitujícim střední množství VOCs, kterých koncentrace 

s narůstajícím časem klesá mohou být například čerstvě vymalované stěny, právě vyleštěný 

nábytek nebo například vytepovaný koberec. Rovněž osvěžovače patří mezi největší 

znečišťovatele vzduchu. Mohou uvolňovat těkavé organické látky jako benzen, toluen nebo 

styren a polycyklické aromatické uhlovodíky. Zdrojem NMVOC mohou být také tonery 

laserových tiskáren, které vylučují těkavou látku zvanou 2,3-dimethyl-2,3-diisobutyl 

sukcinonitril a při tisku se uvolňuje také styren, xylen, ethylbenzen, toluen a polétavý prach. 

Ke zdrojům emitujícím malé množství VOCs v nízkých koncentracích dlouhodobě 

patří například stavební nebo izolační materiál použitý při stavbě budov, organické látky, 

barvy, leštidla, rozpouštědla a mořidla použitá při výrobě a na ochranu interiérového 

vybavení a technického vybavení místností (Popovičová, Čík, Hubinová, 2004). 
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Nejhojněji zastoupenou látkou NMVOC ve vnitřních prostorách je formaldehyd. 

Jeho hlavním zdrojem jsou dřevěné materiály jako dřevotřísky a překližky, protože se při 

jejich výrobě používá pojidel na bázi formaldehydu (obrázek č.7).  

 
Obrázek 7: Struktura močovino-formaldehydového polymeru (Ferus, Cihelka, Civiš, 2008) 

Sto gramů takového materiálu uvolňuje do okolního prostředí až několik miligramů 

formaldehydu. Povrchovou úpravou se emise sníží až desetkrát. Formaldehyd je uvolňován 

i z materiálu na bázi vinylu jako například PVC a gumy. Nebyl však prokázán v emisích 

z linoela, které je ovšem charakteristické jinými aldehydy. Dalším zdrojem formaldehydu 

jsou barvy a fermeže. Emise formaldehydu ze všech materiálů exponenciálně klesají. 

Například u nového koberce dochází ke snížení emisí VOCs na polovinu přibližně po třech 

měsících. Teplota a vlhkost vzduchu navyšuje emise formaldehydu na každých 10 °C asi 

2-3×. Významným zdrojem formaldehydu je rovněž cigaretový kouř. Jeho prekuzory jsou 

při teplotách pod 500 °C sacharidy a polysacharidy. Při výšších teplotách se koncentrace 

formaldehydu v kouři snižuje. Kouř z cigaret obsahuje až 130 µ g·m-3 formaldehydu a silní 

kuřáci (dvacet cigaret denně) jsou exponováni 1 mg formaldehydu denně 

Typickým zdrojem formaldehydu ve vnějším prostředí jsou spalovací procesy. 

Spalovací kotle na LPG produkují průměrně 11,2 mg formaldehydu na 1 kg paliva, kotle 

na zemní plyn 8,8 mg·kg-1 a naftové 4,12 mg·kg-1 (Ferus, Cihelka, Civiš, 2008). 
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4.4 Dopady na životní prost ředí a lidské zdraví 

Nadměrné působení některých chemických látek v této obsáhlé skupině působí na 

zdraví v závislosti na konkrétní látce. Nemethanové těkavé organické sloučeniny uvolněné 

do životního prostředí mohou kontaminovat půdy, zásoby podzemní vody a především 

ovzduší. Mnohé z této široké skupiny látek se podílejí na reakcích, například s oxidy 

dusíku za slunečního svitu (fotochemické reakce), které podmiňují vznik škodlivého 

přízemního ozonu (fotochemický smog). Přízemní ozon má negativní vliv na zdraví 

člověka a je problémem zejména ve velkých městech. Může také ohrozit mnohé 

zemědělské plodiny, ničí lesy, vegetaci. Pokud bych se v bakalářské práci nezaměřil pouze 

na nemethanové těkavé uhlovodíky a zaměřil bych se i na látky chlorované, musel bych 

zmínit i to, že sem patří také látky poškozující ozonovou vrstvu Země. 

Jedná se o širokou škálu různorodých látek. Proto jsou i jejich zdravotní dopady 

velmi různorodé. Lze zmínit jak negativní vlivy spojené s přímým působením na zdraví 

člověka a živočichů, tak další rizika spojená s dlouhodobějším vdechováním některých 

látek jako je podráždění smyslových orgánů, bolest hlavy, ztráta koordinace, poškození 

jater, ledvin nebo centrálního nervového systému. Některé z nich jsou podezřelé nebo 

prokázané karcinogeny (například benzen). Mezi rizika spojená s MNVOC patří zejména 

nebezpečí výbuchu či vzniku požáru. Jedná se o látky převážně hořlavé (mimo 

chlorovaných derivátů), což ve spojení s jejich značnou těkavostí a případným únikem 

může vést ke vzniku nebezpečné směsi se vzduchem. Po iniciaci zdrojem ohně může dojít 

k výbuchu či požáru. 

Celkově lze z hlediska životního prostředí tuto velmi obsáhlou skupinu látek 

obtížně specifikovat. Patří zde jak látky téměř neškodné, tak i látky, které při delší expozici 

mohou vážně ohrozit zdraví člověka (areny) nebo negativně působit na složky životního 

prostředí (chlorované deriváty). Závažným důsledkem je již zmíněný jejich podíl na vzniku 

přízemního ozonu. Vznik přízemního ozonu je ale velice komplexní proces, který je 

ovlivňován mnoha dalšími faktory, kterými například jsou: přítomnost dalších látek, 

například (NOx), teplota, rozptylové podmínky a celková situace počasí. 

Takto uvolněné látky mohou ohrožovat lidské zdraví. Mnohé studie prokázaly, že 

koncentrace těchto látek v uzavřených prostorách (bytech) mohou být i několikanásobně 
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vyšší než jejich koncentrace ve vnějším prostředí. Navíc, bezprostředně po provádění 

činností jako je lakování či čistění povrchů, může jejich koncentrace v domácnosti 

překročit bezpečné hodnoty až tisíckrát. Proto je při používání výše uvedených prostředků 

vhodné vždy zajistit dostatečné větrání prostor.  

Iritační, toxické a karcinogenní účinky jednotlivých sloučenin jsou odvozeny od 

sledování profesionálně exponované populace vystavené tisíckrát i vícekrát větší 

koncentraci těchto látek než populace běžná. Mechanismus působení jejich podprahových 

koncentrací v domácím prostředí je stále předmětem výzkumů bez podání definičního 

vysvětlení. 

Člověk uvnitř obytných, účelových nebo administrativních budov tráví 80−95 % 

svého času. Zjistilo se, že pobyt v některých místnostech nebo budovách má za následek 

častý výskyt migrén, bolestí hlavy, podráždění očí a nosní sliznice, poruchy trávicího či 

dýchacího traktu, nespavost, většina alergických onemocnění, astma apod.   

Předpokládá se, že je to důsledek vlivu nežádoucích látek nacházejících se ve 

vnitřním prostředí. Doposud bylo stanoveno více jak dvě stě různých organických 

sloučenin, o kterých se předpokládá, že vyvolávají syndrom „nemocné budovy“ (Sick 

Building Syndrome, SBS) (Popovičová, Čík, Hubinová, 2004). 

Expozice benzenu může vést k úbytku kostní dřeně a vyvolává anémii, leukopenii 

a trombocytopenii. Benzen je klasifikován jako známý karcinogen. Nízká rovnovážná 

koncentrace benzenu v krvi (při koncentraci benzenu v ovzduší kolem 15 µg·m-3 je jeho 

rovnovážná koncentrace v krvi kolem 1 µg·1-1) brání jejímu využití jako biologického 

indikátoru expozice. Při koncentracích benzenu do 30 µg·m-3 je vhodnější použít 

k biologickému monitorování expozice jeho koncentraci ve vydechovaném vzduchu, při 

vyšších koncentracích lze využít korelace mezi úrovní expozice a množstvím fenolu 

vylučovaným v moči (Barek a kol., 1998). 

Další látkou, která patří do této skupiny, je např. formaldehyd, který v atmosféře 

urychluje tvorbu přízemního ozonu a je klasifikován jako pravděpodobný karcinogen. 

Akutní následky expozice těkavým sloučeninám se projevují jako akutní otravy, 

zejména skupinou látek, jejímiž zdroji jsou barvy, nátěry, rozpouštědla a lepidla při 

rozsáhlých rekonstrukcích místností či budov. 
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Toluen, xyleny, styren a ethylbenzen (BTEX) mají neurotoxické účinky 

a způsobují s ohledem na jejich koncentraci v prostředí bolesti hlavy, poruchy koncentrace, 

poruchy motoriky, závrať, nauseu a zvracení. Zvýšený obsah xylenů může způsobit 

dysfunkci mozku a poruchy centrálního nervového systému, přičemž vykazuje silnější 

akutní toxicitu než jeho strukturní analogy. Po expozici ve vysokých koncentracích těchto 

látek mohou příznaky přetrvávat i několik dní a jen pomalu ustupovat. 

Chronické působení nižších koncentrací těchto aromatických sloučenin po 

dlouhodobé nebo opakovaně nízké expozici může být následováno velmi subtilními 

neurologickými změnami, které se projeví trvalým sensomotorickým poškozením, zejména 

drobných svalů končetin. Další změny se mohou projevovat v oblasti neurobehaviorální, 

stejně nenápadnými změnami v chování. Skupina těchto látek provázených zápachem nebo 

bez něj mohou vyvolávat kromě toho krátkodobé dráždivé účinky na sliznici dýchacích 

cest a očí. 

Některé z látek této skupiny jsou prokázané karcinogeny (benzenbut-1,3-dien). 

Toto zařazení však odpovídá dlouhodobé expozici těmto látkám v pracovním prostředí. 

Environmentální studie toto riziko nepotvrdily a považuje se za velmi malé. 

Další látky, které prokazatelně souvisí s hyperreaktivitou dýchacích cest nebo 

s alergenním působením jsou ethylbenzen a ftaláty . Tyto sloučeniny mohou vyvolávat 

alergii na principu zvýšení imunoglobulinu E, tedy na imunologickém podkladě, stejně 

jako biologické alergeny na rozdíl od chemických látek, které zvyšují hypersenzitivitu plic 

bez následné aktivace imunologického systému. 

Terpeny jsou běžně identifikovanými sloučeninami v bytovém prostředí, protože 

jsou součástí osvěžovačů vzduchu, deodorantů a leštidel. I v nízkých koncentracích mohou 

být příčinou alergických respiračních reakcí. 

Přes nedostatek průkazných výsledků studií těchto látek ve vnitřním prostředí, 

i přes přítomnost potenciálních karcinogenů je velice pravděpodobné, že těkavé organické 

sloučeniny v koncentracích, které se většinou nacházejí ve vnitřním prostředí, nejsou 

zdrojem rizika pro nepříznivý zdravotní efekt. Jejich koncentrace ovlivňují spíše pohodu 

a komfort prostředí v závislosti na citlivosti k jejich charakteru jejich zápachu. Zdá se však 

pravděpodobné, že existuje skupina nebo skupiny populace, které jsou sensitivnější 

expozici VOCs a mohou být ve zdravotním riziku i při jejich nízkých koncentracích. Zatím 
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však nebyla stanovena žádná anamnestická nebo prediktivní kritéria pro její charakteristiku 

(Prokeš, 2005). 

4.5 Způsoby zjiš ťování a m ěření 

V životním prostředí jsou zastoupeny ve velkém počtu jak přírodní látky, tak stále 

přibývající syntetické chemikálie, které, ačkoliv nemusejí být v určité denní dávce akutně 

toxické, při dlouhodobém působení mohou mít škodlivé účinky. Izolace a identifikace 

takového počtu organických sloučenin představují velmi složitou záležitost. 

Metody stanovení těkavých organických látek jako benzen (BZN), ethylbenzen 

(EBZN), suma m a p-xylenu (MPXY), o-xylen (OXY) a toluen (TOL) jsou zcela 

standardní. Používá se plynová chromatografie s plamenoionizační či fotoionizační 

detekcí. Lehké uhlovodíky s délkou řetězce C2-C12 jsou lehce detekovatelné pomocí 

plynové chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem (GC/FID). Těžké 

uhlovodíky, s délkou řetězce C10-C20 jsou analyzované po termické desorpci z  povrchu 

sorbetu rovněž plynovou chromatografií. Karbonylové látky (kyslíkaté sloučeniny 

s počtem uhlíků v řetězci od C1-C7) jsou v atmosféře lehce detekovatelné a analyzovatelné 

pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC). Polotěkavé organické látky 

(SVOC) jsou látky lehce extrahovatelné různými rozpouštědly a lehce analyzovatelné 

pomocí plynové chromatografie s použitím hmotnostního spektrometru jako detektoru 

(GC/MS), anebo metodou vysokotlaké kapalinové chromatografie s UV detekcí 

(HPLC/UV). Patří sem především polycyklické aromatické sloučeniny (PAHs, 

Polyaromatic Hydrocarbons), methoxyfenoly a laktosy, pesticidy a jiné polární a nepolární 

organické sloučeniny. Dále lze využít také hmotnostní spektrometrii nebo infračervenou 

spektroskopii. (Nollet, 2006). 

Základní představu o únicích těkavých nemethanových organických látek si lze 

udělat z bilance daného průmyslového provozu. V případě, kdy látky do systému vstupuje 

více, než z něj na konci vystupuje nebo se spotřebuje, je nutné vzít v úvahu případný únik. 

Množství unikající látky lze definovat například pomocí znalosti její koncentrace ve 

vypouštěném vzduchu a z jeho objemu. U zapáchajících se dají úniky zjistit čichem. Jak již 

bylo uvedeno v úvodu, k přesnému stanovení obsahu těchto látek je možné využít celou 

řadu metod.  
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K dispozici jsou i různé mobilní terénní analyzátory, které lze použít přímo tam, 

kde je potřeba přítomnost látek zjistit okamžitě. Měření a s ním spojené služby nabízejí 

mnohé komerční laboratoře a výzkumná pracoviště.  

4.5.1 Manuální metody stanovení 

Ke stanovení obsahu NMVOC v plynných směsích lze použít manuální metody 

spočívající v identifikaci a stanovení jednotlivých VOC a vyjádření celkového obsahu 

NMVOC např. ve formě hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku (TOC). 

Základní metodou v této oblasti je stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých 

organických sloučenin založené na použití aktivního uhlí a následné desorpci 

rozpouštědlem (ČSN EN 13649). Metoda využívá standardních postupů odběru vzorku 

pomocí aktivního uhlí, úpravy vzorku a analýzy vzorků těkavých organických sloučenin, 

které se uvolňují například z procesů aplikujících rozpouštědla, metodou GC-MS, popř. 

GC-MD. Výsledkem stanovení jsou hmotnostní koncentrace jednotlivých plynných 

organických sloučenin (např. v mg·m-3) v rozsahu hmotnostních koncentrací 0,5 mg·m-3až 

2 000 mg·m-3. Uvedená metoda má celou řadu modifikací určených pro analýzu volného 

ovzduší.  

Příkladem je mezinárodní norma popisující odběr vzorku těkavých organických 

sloučenin ve vnitřním, venkovním a pracovním ovzduší sorpčními trubicemi, tepelná 

desorpce a analýza plynovou chromatografií (ČSN ISO 16017–1). Metoda je určena pro 

široký okruh VOCs včetně uhlovodíků, halogenovaných uhlovodíků, esterů, glykol etherů, 

ketonů a alkoholů. Pro odběr vzorků těchto sloučenin se doporučuje použití mnoha 

různých sorbentů s navzájem rozdílnými vlastnostmi. Při sorpci velmi polárních sloučenin 

je zpravidla nutná jejich konverze na vhodný derivát, sloučeniny s nejnižším bodem varu 

jsou sorbenty zadržovány pouze částečně v závislosti na okolní teplotě a mohou být 

stanoveny pouze semikvantitativně. Záchyt sloučenin se středně vysokým bodem varu na 

sorbentech probíhá kvantitativně, ale jejich zpětné uvolnění může být pouze částečné. 

Uvedený postup je určen pro stanovení par těkavých organických sloučenin (VOCs) 

v rozsahu hmotnostní koncentrace jednotlivých sloučenin 0,5 µg·m-3 až 100 mg·m-3. 

Metodika zahrnuje i postup určení průnikového objemu použitím standardní plynné směsi 

a obsáhle se věnuje problematice sorbentů. 



Milan Otruba: Organické těkavé látky v životním prostředí 

37 
2009 

Velmi komplikovanou metodu uvádí US EPA jako Method 25 – Determination of 

total gaseous nonmethane organic emissions as carbon (Code of Federal Regulations 

US EPA 1999). Vzorek odpadního plynu je po filtraci a odloučení vodní páry kondenzací 

jímán do vzorkovnice. Po skončení odběru vzorku se zachycený kondenzát zoxiduje, 

přičemž NMVOC se převedou na oxid uhličitý (CO2). Takto vzniklý oxid uhličitý se 

zredukuje na methan (CH4) a stanoví pomocí plamenového ionizačního detektoru (FID). 

Plynný obsah vzorkovnice se přivádí do kolony plynového chromatografu, v níž se 

NMVOC separují od oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a methan (CH4). Oddělené 

NMVOC se oxidují na oxid uhličitý, zredukují na CH4 s stanoví pomocí plamenového 

ionizačního detektoru (FID). Stanovení je pochopitelně rušeno oxidem uhličitým vodní 

parou. O celkové nejistotě této metody lze diskutovat. 

Další komplikovanou metodou stanovení NMVOC je metoda: Method TO-12 for 

the determination of non-methane organic compounds (NMOC) in ambient air using 

cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection (PDFID) (Compendium 

of methods for Organic Compounds US EPA 1999). Vzorek vzduchu je buď veden přímo 

do přenosného plynového chromatografu, nebo se jímá do kanistru pro další zpracování. 

Při této variantě se vzorek zachycený v kanistru převede do kryogenní jednotky, v níž při 

teplotě asi –186 °C (kapalný argon) dojde ke kondenzaci NMVOC, zatímco dusík, kyslík, 

methan zůstanou v plynné fázi a nezachytí se v jednotce. Po kondenzaci se obsah jednotky 

nosným plynem převede znovu do plynné fáze a vede do plynového chromatografu s FID 

detektorem. Z popisu metodiky je zřejmé, že stanovení ruší vodní pára, která je častou 

součástí sledovaných odpadních plynů (Nollet, 2006). 

4.5.2 Instrumentální on-line metody stanovení 

Instrumentální metody stanovení NMVOC využívají výlučně infračervené spektrometrie 

s Fourierovou transformací (FTIR spektrometrie), např. Method 320 Measurement of vapor 

phase organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) 

spectroscopy (Code of Federal Regulations US EPA 1999), popřápadě metodu určenou pro 

pracovní ovzduší (NIOSH method 3800 1994). Postup stanovení NMVOC odpovídá 

v principu metodám manuálním, tj. po identifikaci a stanovení jednotlivých NMVOC se jejich 

celkový obsah vyjadřuje například jako hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku 

(TOC). 
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Postupy využívající plamenového ionizačního detektoru (FID), například kontinuální 

metody stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace celkového plynného organického 

uhlíku ve spalinách využívající plamenového ionizačního detektoru (ČSN EN 12619) nebo 

kontinuální metody stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku 

v odpadních plynech z procesů aplikujících rozpouštědla využívající plamenového ionizačního 

detektoru (ČSN EN 13526), nelze použít, protože obě popsané metody principiálně nerozlišují 

jednotlivé těkavé organické látky (tzn. ani methan). 

Pro stanovení NMVOC v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistuje 

normovaná metoda stanovení. 
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5 ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ 

Odstraňování polutantů z kontaminovaných míst je možné provádět chemickými 

nebo fyzikálními procesy, či kombinací obou procesů. To je většinou ekonomicky i časově 

náročné a dochází přitom k větším zásahům do životního prostředí ve srovnání s možností 

využití přirozenější biologických způsobů k odstraňování polutantů (Horáková, 2006). 

Jejich přímá aplikace však v jistých případech není možná, a proto se přistoupilo 

k budování tzv. bariér, které umožňují dekontaminaci ekosystému na základě 

fyzikálněchemické aktivity, jako například chemické reduktivní dechlorinace nebo sorpce, 

či na základě biologické aktivity mikroorganismů přímo v místě znečištění, tj. in situ. Tím 

se snižují finanční náklady na předchozí přípravu kontaminovaných vod či půd k jejich 

následnému zpracování v případě užití jiných metod prováděných ex situ (Matějů, 2006). 

Laboratorní studie se vesměs zabývají zjišťováním koncentrace kontaminantů 

v půdě, ve spodní vodě a ovzduší před a po testované degradaci xenobiotik, což však 

k úplnému posouzení jejich reálných negativních důsledků nestačí. Je známo, že některé 

meziprodukty a produkty degradačních drah xenobiotik jsou toxičtější než výchozí látky 

a mohou svými vlastnostmi a schopností bioakumulace ohrozit prostředí i člověka stejně, 

nebo dokonce více, než výchozí látky. Z těchto důvodů je nutné k problematice 

dekontaminace životního prostředí přistupovat odpovědněji, kdy nestačí jen sledovat 

množství odbourané chemické látky, ale je nutné studovat také degradační dráhy 

metabolismu, znát produkty i intermediáty, k jejichž vzniku dochází během degradačních 

procesů, a dobu jejich přeměny na konečné produkty metabolické dráhy. Vedle této 

analýzy je samozřejmě nutné sledovat i toxicitu metabolitů (Horáková, 2006). 

5.1 Vnit řní prost ředí 

Stav, kdy obsah primárních těkavých organických látek přesáhne hodnotu 2 mg·m-3, se 

pokládá za nekomfortní vnitřní prostředí. Avšak experimentálními měřeními se zjistilo, že 

nežádoucí látky se vyskytují v kontaminovaném vnitřním prostředí v množstvích 

několikanásobně vyšších než je tato hodnota. Například koncentrace alkoholů může 

dosahovat hodnoty až 15 mg·m-3, arenů 12 mg·m-3, alifatických uhlovodíků 11 mg·m-3, 

aldehydů 3 mg·m-3 atd. Kromě toho se také předpokladá, že sekundární VOCs, i přestože, 
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se ve vnitřním prostředí vyskytují v nižších koncentracích, jsou dráždivější a korozivnější 

než primární kontaminanty.  

Celkové množství a složení látek kontaminujících ovzduší vnitřního prostředí závisí 

na více faktorech. Nejvýznamnější jsou stupeň znečištění vnějšího ovzduší a s tím 

souvísející rychlost a kvalita větrání, věk a umístění budovy v rámci urbanistického celku, 

velikost, funkce a interiérové vybavení místnosti, ale v neposlední řadě i roční období či 

množství lidí v místnosti. Například hodnota celkové koncentrace těkavých organických 

látek TVOC, (Total Volatile Organic Coumpounds) v budovách starších než pět let se 

pohybuje v rozpětí 0,18-4,15 mg·m-3. V novostavbách je tato hodnota přibližně 

desetinásobně vyšší a sice 39,3 mg·m-3. 

Nejjednoduchším způsobem jak se ochránit před účinky nežádoucích látek ve 

vnitřním prostředí, je dobře vyvětrat. V mnohých situacích, v průmyslu, ve vnitřním 

prostředí výškových budov či v ultračistých prostorech, však toto účinné a levné řešení 

nepostačuje a vzduch je proto nevyhnutelné čistit. K tomuto účelu se nejčastěji používají 

kombinované čističky vzduchu, které vzduch ve vnitřním prostředí čistí ve třech nebo 

vícerých separačních stupních. Prvním stupněm obvykle bývá předfiltr, který slouží na 

zachycování hrubých prachových částic, druhým je vysoko účinný aerosolový filtr a třetí 

stupeň tvoří adsorpční filtr plynných škodlivin. Jako další stupeň může být zařazen 

ionizátor, zvlhčovač nebo osvěžovač vzduchu. Komerčně vyráběné adsorpční filtry 

plynných škodlivin používané v čističkách vzduchu dostupných na našem trhu jsou dnes 

zhotovované z vláken, jejichž tloušťka se pohybuje v rozpětí 1 až 3 µm. Na jejich povrchu 

je nanesená a různým způsobem upevněná vrstvička práškového aktívního uhlí. Porézní 

vrstva adsorpčních filtrů uspokojivě filtruje vzduch i od jemných prachových částic nebo 

bakterií a vrstvička práškového aktívního uhlí zase adsorbuje plynné škodliviny 

(Popovičová, Čík, Hubinová, 2004).  

5.2 Vnější prost ředí 

Rozhodující podíl na emisích těkavých organických látek mají významné 

stacionární zdroje, emise z dopravy a emise ze sektoru používaní rozpoustědel. Hlavními 

cestami snižování emisí VOCs je u velkých zdrojů optimalizace spalovacího procesu. 

U těchto zdrojů se využívá technologií pro snížení emisí VOCs na principu katalytické 
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oxidace, termické oxidace nebo adsorpčního systému. Katalytická oxidace probíhá za 

přítomnosti katalyzátoru kdy je oxidační reakce intenzivnější a může probíhat při nižších 

teplotách než při termální oxidaci, například při teplotě 300 °C. Výhodou tohoto procesu 

oproti termální oxidaci (bez užití katalyzátoru) je snížení požadovaného množství vstupní 

energie. Další úsporou energie je integrace rekuperačního tepelného výměníku. 

Katalyzátory pro oxidaci VOCs jsou obvykle drahé kovy, například: platina, 

paladium a rhodium, uložené na keramickém materiálu. Katalyzátory je možné vybírat ze 

široké nabídky pro různé VOCs a pro různé procesní podmínky, vždy pro efektivní plnění 

emisních požadavků. Tato technologie může být doplněna adsorpčním systémem, který 

slouží ke zvýšení koncentrace znečišťujících látek a může tak být vhodně využita pro 

čištění plynů s nízkým obsahem VOCs (www.filtrační technika.cz).  

Automobilová doprava je jedním z nejvýznamnějších druhů znečišťování ovzduší 

vůbec. Snaha snižování VOC z dopravy zavedením řízených katalyzátorů u nově 

vyrobených vozů je již řadu let známá i přesto emise z těchto zdrojů neustále stoupají 

z důvodu nárůstu automobilové dopravy. 

Emise ze sektoru používání rozpouštědel představují s emisemi z dopravy 

rozhodující podíl na celkových emisích těchto látek. Z velké části se jedná o aplikace 

nátěrových hmot, ředěnými organickými rozpouštědly. V této oblasti je hlavním nástrojem 

snižování emisí VOCs nahrazení nátěrových hmot, ředěnými organickými rozpouštědly za 

vodou ředitelné nátěrové hmoty.  
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6 ZÁVĚR 

Doba si vyžaduje radikálnější přístup k tomu, co se vypouští do ovzduší 

z automobilů, obytných domů, spaloven odpadů, chemických továren a lakoven. Začínají 

se aplikovat různá opatření ke snížení šíření nebezpečných látek do ovzduší, které potom 

dýcháme. Nežádoucích látek se může vypouštět pouze limitní množství a to nejen 

z důvodu, aby se příroda s těmito látkami dokázala vypořádat, ale hlavně aby člověk nenesl 

trvalé následky.  

Hlavní organické látky emitované do ovzduší z antropogenních zdrojů jsou 

především alkany, alkeny, aromatické uhlovodíky a karbonyly, zatímco z přírodních zdrojů 

jsou nejvýznamnější isopren, terpeny a seskviterpeny, methanol a některé vyšší 

uhlovodíky. Těkavé organické látky vykazují přímý vliv na lidské zdraví a nepřímý vliv 

prostřednictvím fotochemického smogu vytvářejícího přízemní ozon. Přízemní ozon ničí 

les, vegetaci a poškozuje lidské zdraví. Některé složky VOCs naopak ohrožují ochrannou 

vrstvu výškového stratosférického ozonu, která redukuje množství na zemský povrch 

dopadajícího ultrafialového (UV) záření.  

Zatímco emise z velkých zdrojů případně středních zdrojů mohou být regulovány 

uplatňováním platné legislativy, emise z malých zdrojů (jedná se především o emise VOCs 

za použití barev a rozpouštědel a určitý podíl emisí ze spalováním fosilních paliv) jsou 

regulovatelné formou výchovy a osvěty k používání výrobků bez obsahu VOCs nebo 

pouze s omezeným obsahem. Téměř každý z nás vlastní automobil nebo využívá hromadné 

dopravní prostředky, používá kosmetiku, občas něco doma opravuje, část domácností stále 

využívá vytápění na tuhá paliva. Většina těchto činností vede ať přímo nebo nepřímo 

k emisím těkavých organických látek. Proto každý z nás může ovlivnit snižování emisí 

organických těkavých látek. 
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